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Resumo 

Esta pesquisa tem como propósito básico apresentar uma primeira análise de um projeto de 

pesquisa em desenvolvimento, cujo objetivo é elaborar um novo método de otimização de 

carteiras de investimentos a partir da ocorrência do efeito de Overreaction. Para tanto, 

Procedeu-se a uma coleta dos dados de preço de fechamento mensal das ações negociadas na 

Bovespa, de janeiro de 1995 a dezembro de 2013, sendo então calculados os seus retornos 

mensais. A partir de então, foram formadas duas carteiras de ações – uma com as 15 que 

obtiveram o melhor desempenho no ano (vencedoras) e outra com as 15 de pior desempenho 

no mesmo período (perdedoras) – rebalanceadas a cada período, e analisado o seu 

desempenho nos sessenta períodos seguintes. Portanto, o período de formação das carteiras é 

de 1995 a 2008, e o de análise, de 1996 a 2013. Foram utilizados os dados de retorno diário 

no ano de formação para calcular a média do retorno e o desvio-padrão, e então foram 

otimizadas as carteiras conforme proposto por Markowitz (1952) e de outra maneira, 

priorizando maiores pesos às ações com menor risco e também com menor retorno, esperando 

que os resultados das perdedoras se revertam e sejam maiores que os das vencedoras. Os 

resultados demonstram, com base nos resultados dos testes de hipóteses e nas regressões com 

dados em painel, que não se rejeita a hipótese do efeito Overreaction no Brasil no período 

analisado, e que também não se rejeita a hipótese de que o efeito da estratégia contrária é 

potencializado pela otimização de carteiras conforme Markowitz (1952) e, mais ainda, pelo 

novo método de otimização proposto, buscando o menor retorno no período de formação e 

mantendo o mesmo nível de risco. 

Palavras-chave: Efeito Overreaction, Otimização de Carteiras, modelos multifatores. 
 

Abstract 

This research has a purpose to present an initial analysis of a research project in progress, 

whose aim is to develop a new method of optimizing investment portfolios from the 

occurrence of the overreaction effect. So, we proceeded to a data collection of monthly 

closing price of the shares traded at Bovespa from January 1995 to December 2013 , and then 

calculated their monthly returns. From then on, were formed two portfolios of shares - one 

with the 15 who achieved the best performance in the year ( winning ) and another 15 with the 

worst performance in the same period ( losers ) - rebalanced every period, and analyzed their 

performance in the following sixty periods. Therefore, the period of formation of the 

portfolios is 1995-2008, and analysis, 1996-2013. We used data of daily return in the year of 

formation to calculate the average return and standard deviation, and then were optimized 

portfolios as proposed by Markowitz (1952) and otherwise created by the authors, prioritizing 

higher weights to stocks with less risk and also with lower return, hoping that the results of 

losers to reverse and are larger than those of winning. The results demonstrate, based on the 

results of hypothesis testing and the regressions with panel data that we cannot reject the 

hypothesis of overreaction effect in Brazil in the period, and also can not reject the hypothesis 

that the effect of the opposing strategy is potentiated by portfolio optimization as Markowitz 

(1952 ) and , even more , the new proposed method of optimization , seeking the lowest return 

in the period of training and maintaining the same level of risk . 

Keywords: Effect overreaction, Portfolio Optimization, multifactor models 
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1. Introdução 

 

Nos estudos sobre o mercado de capitais, diversas são as pesquisas realizadas que 

buscam compreender o comportamento das ações no longo prazo. Muitas vezes, esses estudos 

buscam identificar estratégias de investimentos baseadas em anomalias de mercado que, no 

longo prazo, forneçam retornos acima da média para os investidores. 

Nos Estados Unidos, as pesquisas já demonstram de maneira clara que o 

comportamento dos retornos das ações no longo prazo é de reversão, sendo mais conhecido 

como estratégia contrária ou Overreaction. Neste sentido, o trabalho primordial nesta área foi 

o de DeBondt e Thaler (1985), os quais evidenciaram a reversão dos retornos a partir de três 

anos, sendo mais significativos os resultados em cinco anos. 

Além deste, outros estudos como o de Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) e o de 

Hong e Stein (1999) identificaram o Overreaction no mercado norte-americano. No Brasil, 

diversos autores como Bonomo e Dall’Agnol (2003); Fonte Neto e Carmona (2005); Poli e 

Oda (2005) e Saturnino et. al. (2012) estudaram tanto o Overreaction como o efeito 

Momentum no mercado de capitais brasileiro. 

A obtenção de resultados significativos que indicam a existência do Overreaction 

tanto no mercado norte-americano quanto no mercado brasileiro levam a um pensamento 

contraditório quando se reflete acerca do modelo de seleção de ativos de Harry 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. 

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, 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 estratégia contrária. 

É nesta questão que se encontra o cerne desta pesquisa. Tendo em vista que o 

Overreaction indica que ações perdedoras no período de formação tendem a reverter seus 

retornos em até cinco anos depois, então o modelo de seleção de ativos proposto por Harry 

Markowitz poderia ser utilizado de outra forma para considerar, no período de formação, 

ativos com o menor risco e também com o menor retorno, de forma a otimizar a estratégia em 

investimento contrário. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é testar a estratégia de Overreaction, propondo 

uma otimização desta estratégia através de uma modificação no modelo de seleção de ativos 

proposto por Harry Markowitz (1952) tendo em vista a ocorrência do Overreaction, passando 

este modelo a considerar que, para o período de formação da carteira, é interessante que os 

ativos tenham o menor risco e o menor retorno possível. 

O trabalho está dividido em quatro seções, além desta parte introdutória: (i) revisão da 

literatura relacionada ao modelo de seleção de ativos proposto por Harry Markowitz (1952) e 

à estratégia de Overreaction; (ii) procedimentos metodológicos realizados para a 

concretização do estudo; (iii) análise e discussão dos resultados obtidos, representando-se os 

resultados descritivos por meio de gráficos; além disso, são analisados e discutidos os 

resultados baseados em testes de médias e no método econométrico de regressão com dados 

em painel; e (iv) principais conclusões da pesquisa. Por fim, são apresentadas as referências 

bibliográficas. 
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2. Referencial Teórico 

 

Conforme explicitado na introdução, esta pesquisa busca lançar uma nova perspectiva 

sobre uma maneira alternativa de utilizar o segundo estágio do processo de seleção de ativos 

proposto por Harry Markowitz (1952), de forma a otimizar a utilização da estratégia de 

Overreaction, também chamada de estratégia contrária. Para tanto, são apresentadas as bases 

teóricas referentes aos aspectos de eficiência e otimização de carteiras, bem como deste efeito 

de reversão que pode gerar retornos anormais para investidores através da estratégia de 

Overreaction. 

 

2.1 Seleção e Desempenho de Carteiras 

 

Tendo como propósito descrever a base teórica sobre a qual se sustém todo estudo 

realizado na área de Finanças no que diz respeito à formação do valor de ativos, compete 

voltar no tempo ao ponto mais importante da evolução dos estudos científicos na área. 

Voltando à década de 1950 para uma reconstituição dos fatos científicos associados à 

formulação de uma das mais importantes teorias de finanças, que é a seleção de carteiras, o 

trabalho seminal publicado no desenvolvimento da teoria foi intitulado como “Portfolio 

Selection” por Harry Markowitz, com o esclarecimento de que a escolha dos ativos para 

composição de uma carteira de investimentos segue basicamente dois estágios. 

O primeiro estágio, segundo Markowitz (1952), começa com observação e experiência 

e termina com crenças a respeito do desempenho futuro dos títulos escolhidos. O segundo é 

iniciado com crenças e culmina com a escolha do portfolio, sendo com este estágio que o 

autor se compromete e para o mesmo desenvolve métodos de otimização dos ativos 

escolhidos de maneira a alcançar o maior retorno para dado nível de risco ou o menor risco 

para determinado ponto de retorno. 

O autor em questão deixa bem claro que não está comprometido com os critérios 

segundo os quais se procede à escolha dos ativos, mas sim com sua otimização, esclarecendo 

também que existe um estágio antecedente de observação e experimento resultante em uma 

previsão dos retornos a partir da utilização de um modelo. 

A variância da carteira, tal como estabelecida no modelo de Markowitz (1952), 

envolve os pesos dos ativos, que são as aplicações nos mesmos, 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 abaixo. 
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Onde iX  é a participação de cada ativo e  ij  representa a covariância entre o par de ativos, 

se i diferente de j e variância, se i igual a j. 

Importa esclarecer que havia consciência por parte do autor supracitado de que 

poderiam existir imperfeições do mercado que invalidassem sua hipótese de diversificação 

como instrumento de minimização do risco e maximização do retorno, sendo essas as 

premissas básicas de um investidor racional. Essa possibilidade de interferência das condições 

do mercado levaria ao desenvolvimento da Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) na 

década de 1970 por Eugene Fama. 

Na década de 1960, Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) se apropriam da 

teoria de Markowitz (1952) para desenvolver o tradicional modelo de apreçamento de ativos 

de capital, originalmente denominado como Capital Asset Pricing Model – CAPM. Sharpe 

(1964) traça a Linha de Mercado de Títulos – LMT em uma região anteriormente delimitada 
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por Markowitz (1952) como fronteira eficiente, esta representando as melhores combinações 

entre títulos em termos de risco e retorno, sendo estas variáveis mensuradas por 

procedimentos estatísticos, no caso, média e desvio padrão. 

Diante da constatação de Markowitz (1952) de que o risco de uma carteira, medido 

pelo desvio padrão, era inferior à soma dos desvios padrão dos títulos individuais 

componentes dessa carteira e, dessa forma, evidenciando os benefícios da diversificação, 

surgiu por parte de outros autores o interesse de saber quantos ativos tornariam uma carteira 

adequadamente diversificada. Um dos estudos pioneiros nesse tipo de análise se trata do 

realizado por Evans e Archer (1968), os quais chegaram à conclusão de que o número ideal a 

ser mantido em carteira é de 10 ações, uma vez que o acréscimo de títulos além dessa 

quantidade aumenta os custos de transação sem diminuição significativa do risco. 

Em contraponto aos resultados supramencionados, Statman (1987) postulou que as 

evidências de Evans e Archer (1968) são equivocadas e, portanto, o número ideal de ações é 

de, no mínimo, 30, para um grupo de investidores classificados como borrowing investors e 

40 ativos para outro grupo denominado de lending investors. Nesse caso, o autor em questão 

levou em consideração o investimento de parte dos recursos em ativos livres de risco pelos 

investidores, os quais teriam a opção de emprestar ou tomar emprestado a uma taxa livre de 

risco concomitantemente aos investimentos na carteira de ações. 

No mercado brasileiro, a análise da quantidade de ações que torna um portfólio 

diversificado foi procedida por Brito (1989) utilizando a mesma metodologia de Evans e 

Archer (1968) e Sharpe (1972), identificando que o número mínimo de títulos deve ser de 8 e 

que, além de 15 ações, os benefícios da diversificação já não são perceptíveis em termos de 

diminuição significativa do desvio padrão da carteira. 

Ceretta e Costa Jr (2006) utilizaram cotações mensais de 158 ações da Bovespa, de 

1993 a 1997 e, portanto, já abrangendo certo período de estabilidade econômica. Esses 

autores formaram 14 tamanhos de carteiras, com a montagem de 50 portfólios para cada 

tamanho e, desse modo, totalizando 700 carteiras. Replicando os métodos internacionais de 

análise citados, a conclusão foi que o número de títulos deve variar de 12 a 18 ações. 

Estabelecidas condições de otimização e o número ideal de ativos para que os 

investidores desfrutem dos benefícios de diminuição do risco sistemático, não se pode 

prescindir dos critérios segundo os quais se procede à escolha dos títulos componentes da 

carteira, fazendo com que uma análise dos fundamentos de valor ou a escolha de uma 

estratégia de investimento complemente a teoria de seleção de carteiras no seu primeiro 

estágio e potencialize os benefícios da diversificação. 

 

2.2 Anomalias de Mercado e o Efeito Overreaction 
 

Um mercado é eficiente quando as informações disponíveis são instantaneamente 

incorporadas aos preços dos ativos, não sendo possível a determinados indivíduos ou grupos 

isolados obterem ganhos extraordinários na aquisição desses ativos (FAMA, 1970). Sendo o 

caso de nenhum indivíduo ou grupo por si só determinar o valor de mercado de um bem ou 

serviço, a percepção do consumidor ou de determinadas categorias de investidores e seus 

padrões de comportamento na determinação do valor de ativos pode parecer irrelevante, a não 

ser quando se identifica a existência das anomalias de mercado. 

A eficiência de mercado não se trata de um evento acabado, mas ocorre em níveis que 

dependem da incorporação das informações disponíveis ao preço de mercado dos títulos. Na 

classificação de Fama (1970), esses níveis são: fraco, semiforte e forte. No nível fraco, apenas 

informações históricas estão incorporadas aos preços, de forma que os investidores podem 

alcançar retornos anormais a partir das divulgações públicas de resultados das empresas. O 
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nível semiforte já incorporaria aos preços essas divulgações e, portanto, os retornos 

extraordinários adviriam apenas de informações privadas. A forma forte, por sua vez, se 

constitui como um nível ideal de eficiência que impossibilitaria a obtenção de ganhos 

anormais pelos investidores, mesmo que estes dispusessem de informações privilegiadas (op. 

cit., 1970). 

Contrapondo-se à hipotética eficiência de mercado, as anomalias de mercado podem 

ser caracterizadas por tendências de preços que favorecem grupos seletos de investidores, os 

quais são capazes de obter retornos anormais a partir de determinadas informações 

disponíveis. Segundo Camargos e Barbosa (2003), as anomalias de mercado podem ser 

classificadas em dois grupos: de calendário, correspondendo a efeitos sobre os preços 

decorrentes de determinadas épocas, como dia da semana ou mês; e de valor, neste caso se 

tratando de atributos das empresas, como tamanho ou valor de mercado, lucro, valor 

patrimonial, entre outros fatores. 

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 título em 

relação ao mercado. 

Não havendo consenso em relação ao nível de eficiência nos mercados de capitais, 

questiona-se até mesmo a eficiência na forma fraca. Desse modo, pode-se presumir que 

valores históricos de retornos das ações podem ser utilizados para prever ganhos futuros. Caso 

essa previsão seja de manutenção dos retornos, trata-se do efeito Momentum, também 

denominado por Damodaran (2006) como impulso. Por outro lado, quando ocorre uma 

reversão dos resultados de retorno, o efeito é conhecido como Overreaction, esperando-se 

comportamento dos retornos das ações em sentido contrário aos resultados passados. 

E por que se diz que essas variações nos preços dos ativos se caracterizam como 

efeitos comportamentais? Que relação existe entre os vieses cognitivos dos investidores e os 

movimentos dos preços das ações? Pode-se começar a explicar justamente pelo conceito de 

impulso, na denominação de Damodaran (2006). Resultados favoráveis às empresas 

impulsionam número considerável de investidores a comprar ações, gerando movimentos 

ascendentes nos preços até o momento das cotações retornarem aos seus níveis fundamentais. 

Esse ajuste dos preços aos fundamentos é passível de ocorrer 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. 

Apresentados os conceitos básicos desses efeitos comportamentais, busca-se 

apresentar primeiramente os resultados de estudos clássicos, de forma a esclarecer não apenas 

os períodos nos quais são perceptíveis essas tendências, mas também e principalmente os 

fatores explicativos desses movimentos de manutenção ou reversão dos retornos. 

Pode-se presumir inicialmente que há overreaction no longo prazo, tal como 

identificado por Debondt e Thaler (1985) e Chopra, Lakonishok e Ritter (1992). No caso 

destes últimos, foi verificada a influência do fator tamanho, mensurado pelo valor de 

mercado, sendo constatado que ações de empresas menores potencializam as reversões. Nos 

dois estudos, o período considerado como de longo prazo corresponde a cinco anos, sendo a 

partir de três anos na análise de Debondt e Thaler (1985). 

A estratégia de momentum, por sua vez, 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-
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americano. Hipoteticamente, esse efeito pode ser verificado com base na persistência dos 

retornos, constatando-se evidências contrárias à eficiência em sua forma fraca e a qual 

pressupõe impossibilidade do investidor prever retornos futuros baseando-se apenas em 

informações históricas das ações, já que essas informações já estão incorporadas aos preços 

(FAMA, 1970, 1991). 

Jegadeesh e Titman (1993) testaram a eficácia de comprar ações vencedoras e vender 

perdedoras, verificando as implicações no que diz respeito à eficiência do mercado acionário. 

Os resultados comprovaram a possibilidade de ganhos anormais através de estratégias de 

momentum quando os investidores compram ações com alta rentabilidade entre os últimos três 

e doze meses e as vendem com baixos retornos no mesmo período, sendo testadas também as 

reações dos investidores aos anúncios de ganhos no caso das duas categorias analisadas. 

Já La Porta et. al. (1997) examinaram as reações do mercado aos anúncios de ganhos a 

fim de determinar se os investidores erram na precificação dos ativos, classificados em papéis 

com baixo volume negociado e subavaliados pelo mercado, e em ações com elevada liquidez. 

Assim, foi verificado se surpresas de lucros nos cinco anos posteriores à formação das 

carteiras foram sistematicamente positivas para as empresas com um baixo volume de 

negociação, e negativas para empresas com elevada liquidez, tendo como base dados de 

anúncios de ganhos trimestrais de empresas listadas na NYSE, AMEX e Nasdaq, a partir do 

2º trimestre de 1971 até o 1º trimestre de 1993, sendo excluídas ADR's, fundos mútuos 

fechados, entre outros ativos. 

Entre as variáveis contábeis analisadas pelos autores, houve uma classificação das 

ações em três grupos independentes e indicativos de uma possível subavaliação do mercado: 

Book-to-Market, Fluxo de Caixa/Preço e Crescimento das Vendas. Diante disso, ações valor 

são as que apresentam maior B/M, maior Fluxo de Caixa/Preço e menor crescimento das 

vendas, tudo isso relativamente às ações glamour, que apresentam um preço de mercado 

acima de seus fundamentos contábeis e têm consequentemente um maior volume de 

negociação até que os preços retornem aos seus níveis fundamentais. 

O resultados do estudo de La Porta et al (1997) levam a uma interpretação de que os 

anúncios de ganhos favoreceram as ações subavaliadas pelo mercado e, portanto, 

constituíram-se como causadores de reversão dos retornos e não de manutenção. Essa 

inferência lembra a abordagem de Hong e Stein (1999) no que diz respeito ao comportamento 

de lenta assimilação ou underreaction, com posterior efeito momentum até doze meses, 

segundo outros estudos citados e, no longo prazo, overreaction, quando os preços se ajustam 

aos fundamentos de valor. 

Aprofundando a explicação sobre esse 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 e dessa forma corroborando com os resultados evidenciados por Chan, 

Jegadeesh e Lakonishok (1996). 

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 
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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 e Thaler (1985) e Chopra, 

Lakonishok e Ritter (1992). 

Buscando uma possível explicação do efeito momentum no Brasil a partir da 

divulgação de resultados trimestrais, Procianoy e Antunes (2001) identificaram reações dos 

investidores à divulgação de informações pelas empresas, refutando o pressuposto de 

eficiência de mercado em sua forma semiforte e respaldando a possibilidade de ganhos 

fundamentados na estratégia de momentum. Nesse caso, se uma empresa apresenta retornos 

positivos, os mesmos podem ser potencializados diante de informações favoráveis sobre seus 

resultados trimestrais. 

Em contraponto às evidências de estudos como os de: Jegadeesh e Titman (1993, 

2001, 2002); Chan, Jegadeesh e Lakonishok (1996); e Procianoy e Antunes (2001), Bonomo e 

Dall'Agnol (2003) encontraram evidências de overreaction no mercado de capitais brasileiro 

no horizonte temporal correspondente ao momentum nos EUA. Ao contrário de DeBondt e 

Thaler (1985), identificaram que esta é mais intensa no curto prazo, rejeitando a hipótese de 

efeito momentum neste horizonte temporal. Desse modo, há a ocorrência de retornos 

significativos no curto prazo para os investidores que adotam a estratégia contrária, não sendo 

identificadas anomalias de impulso em curtos períodos, tal como se espera com base nos 

estudos realizados no mercado norte-americano. 

Bonomo e Dall'Agnol (2003) estimaram os retornos tendo como base os rendimentos 

anormais das carteiras extremas. Eles formaram dez carteiras em ordem decrescente de 

retorno anormal e calcularam a diferença entre a extrema perdedora e a extrema vencedora, 

observando o comportamento das ações nos períodos de três, seis, nove e doze meses após a 

formação das carteiras anteriormente a cada um desses períodos, de 1986 a 2000. Tendo em 

vista o período de análise desses autores, é perceptível que a inflação exerceu influência 

considerável sobre os resultados obtidos e, portanto, tais resultados não invalidam as 

tendências de reversão de longo prazo e manutenção de curto prazo. 

Conforme expresso anteriormente, a identificação de padrões de retornos a partir de 

resultados passados como no efeito momentum, implica em falseamento da Hipótese de 

eficiência de mercado. Testando essa hipótese em sua forma fraca, Minardi (2004) selecionou 

649 ações negociadas no mercado brasileiro, entre setembro de 1994 e agosto de 2000, 

estimando uma equação de regressão na qual se verificava o intercepto correspondente aos 

valores históricos de retorno. Assim, foi constatada uma relação significativa entre valores 

passados e futuros dessa variável, inicialmente sem considerar o efeito da corretagem. Após a 

inclusão desta, a análise continuou a apresentar resultados de retorno significativos com base 

nos passados em alguns índices da Bovespa, como o IBX, apesar de não ser verificada essa 

evidência no Ibovespa ao serem incluídos esses custos. 

Tendo como base o estudo de Minardi (2004), foi possível concluir que há fundamento 

para uma análise de estratégias que tomam como base informações históricas de retorno, 

como as de momentum e Overreaction, uma vez que se constatou de forma geral, mesmo com 

a consideração da corretagem, evidências de uma relação significativa entre informações 

históricas e futuras de retorno. 

Minardi (2004) também busca explicar o comportamento dos investidores conforme a 

classificação de Hong e Stein (1999), citando os observadores de notícias e os traders de 

momento. Sendo estes os que captam tardiamente as informações assimiladas por aqueles, 

conforme explicitado, compram as ações nos momentos em que as mesmas atingem o seu 

valor máximo e, dessa forma, proporcionam maiores lucros aos que observam mais 

atentamente as variações momentâneas do mercado, como os observadores de notícias. 



8 

 

Contrariamente às evidências encontradas por Bonomo e Dall'Agnol (2003), Fonte 

Neto e Carmona (2005) rejeitaram a hipótese de momentum e de overreaction, concluindo 

pela eficiência fraca do mercado acionário brasileiro. Essa constatação teve como base uma 

análise das ações da Bovespa no período de junho de 1994 a junho de 2004, sendo criadas 

carteiras vencedoras e perdedoras e analisadas o desempenho nos seis, doze, dezoito e vinte e 

quatro meses posteriores à formação dos portfólios. 

Apesar da verificação de persistência dos retornos nos seis meses posteriores, que a 

princípio poderia se constituir como evidência favorável à estratégia de momento, não foi 

identificada significância estatística nesse resultado (op. cit., 2005). Além disso, também não 

foi significativa a reversão constatada nos doze meses seguintes, a qual respaldaria a 

estratégia contrária. Adicionalmente, a estratégia com eficácia identificada nos EUA por 

Jegadeesh e Titman (1993 e 2001) foi testada por Fonte Neto e Carmona (2005) no mercado 

brasileiro em cada um dos 24 meses subsequentes, sendo também refutada neste mercado. 

Em virtude dos resultados obtidos através do trabalho de Fonte Neto e Carmona 

(2005), rejeitam-se as hipóteses tanto de momentum como de overreaction. Não obstante 

essas evidências vale salientar que a constatação do efeito momentum é esperada para um 

horizonte temporal de até um ano e há, portanto, necessidade da realização de um estudo mais 

abrangente em relação a essa estratégia, cuja análise é atualmente mais favorecida no Brasil 

devido ao maior tempo decorrido após o lançamento do plano Real. 

Em mais uma análise da reação aos anúncios de ganhos que possivelmente explicam 

retornos persistentes de curto prazo, Ortolan (2007) estudou as reações do mercado acionário 

tanto no Brasil como no México às divulgações desses resultados pelas empresas, analisando 

os retornos nos cinco dias anteriores e posteriores ao evento e no dia da divulgação, durante o 

período de dezembro de 2000 a janeiro de 2006. A hipótese testada foi de que a divulgação de 

resultados trimestrais causa reações anormais nos retornos das ações, constatando-se que o 

mercado acionário brasileiro pode ser influenciado pelos anúncios de ganhos e demonstrando 

ineficiência nesse aspecto. Diante dessas evidências, pode-se constatar uma tendência de 

manutenção dos retornos no curto prazo, assim como no mercado norte-americano, no qual a 

potencialização dos rendimentos já não se verifica após seis meses subsequentes à divulgação 

de ganhos. 

As referências teóricas apresentadas permitem partir do pressuposto da ocorrência de 

um efeito momentum de curto prazo que pode ser explicado por liquidez e divulgação de 

resultados das empresas. Corroborando essa hipótese para o Brasil, Cruz (2009) constatou que 

o momentum no longo prazo não se verifica, tal como preconizado pelo mesmo autor, sendo 

mais um indício do mercado acionário brasileiro possivelmente seguir a tendência norte-

americana de impulso nos primeiros meses de negociação das ações. 

Como mais uma confirmação do efeito momentum de curto prazo no mercado de ações 

brasileiro, Piccoli (2009) et. al. empreenderam uma análise correspondente ao período de 

janeiro de 2005 a julho de 2008, calculando os retornos anormais das 55 ações mais líquidas 

da Bovespa em relação ao índice de mercado e classificando as mesmas em dois grupos: 

vencedoras e perdedoras. Os autores acompanharam o desempenho dos papéis até 36 meses 

posteriores à formação das carteiras, estabelecendo testes de comparações de médias a partir 

dos quais alegam existir o efeito momentum ao nível de significância de 10%. 

Piccoli (2009) et. al. alertam para certas limitações do trabalho, solicitando uma 

análise mais abrangente do efeito momentum no Brasil tanto envolvendo mais ações como um 

maior período de análise e, diante dos resultados apresentados, há respaldo para estabelecer 

como pressuposto a existência de impulso no curto prazo similarmente às verificações de 

estudiosos norte-americanos. 
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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. Portanto, ações vencedoras passadas continuam apresentando os melhores retornos no 

curto prazo pelo fato dos investidores classificados por Hong e Stein (1999) como momentum 

traders elevarem os preços por supervalorizar a tendência histórica em detrimento dos valores 

fundamentais dos papéis. 

As reações aos anúncios de ganhos também são evidenciadas como explicativas da 

persistência dos retornos por volta de seis meses (op. cit., 2011), o que de certa forma também 

contribui para a elevação da liquidez dos papéis e possivelmente fazendo certas informações 

sobre as empresas gerarem expectativas além do normal para ações que já estão vencendo. 

Analisando a escolha da estratégia de Momentum como o “primeiro estágio” da Teoria 

de Seleção de Carteiras de Markowitz (1952), estas se apresentam em total conformidade, 

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

segundo estágio de Markowitz (1952) 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 a estratégia Overreaction, esperando que no longo prazo ações 

perdedoras trouxessem maiores retornos que as vencedoras no mesmo período, e fazendo a 

seleção das ações (primeiro estágio de Markowitz) a partir da escolha desta estratégia, o 

segundo estágio da Teoria de Seleção de Carteiras gera um conflito com esta escolha de 

estratégia de investimento, pois vai dar 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. 

Portanto, o segundo estágio proposto por Markowitz (1952), quando utilizado em 

conjunto com a estratégia de Overreaction, diminui o potencial da estratégia escolhida pela 

sua própria natureza. Portanto, a pergunta de pesquisa que buscamos responder com este 

estudo consiste em: uma adequação do segundo estágio da Teoria de Seleção de Carteiras 

para valorizar a estratégia do Overreaction pode potencializar os efeitos sobre o retorno 

desta escolha de investimento? A adequação proposta pelos autores está apresentada na seção 

a seguir, a Metodologia. 

 

 

3. Metodologia 

 

O propósito básico deste estudo consiste em testar a existência do efeito Overreaction 

no mercado de capitais brasileiro, considerando uma expectativa inicial de que os resultados 

das ações analisados em um determinado ano se revertam nos cinco anos seguintes. Além 

disso, busca-se analisar se a utilização do segundo estágio da Teoria de Seleção de Carteiras 

proposta por Markowitz (1952) potencializa os efeitos do Overreaction, tanto em seu formato 

original como em uma adequação proposta pelos autores, para que a determinação dos pesos 

não entre em conflito com a estratégia escolhida. 

A primeira hipótese testada nesta pesquisa é que ações com determinado desempenho 

em um período recente (um ano) tendem a reverter os seus resultados em um futuro de longo 

prazo (cinco anos). Para o alcance deste propósito, foram criadas em cada período duas 

carteiras, uma com as 15 ações que tiveram o melhor desempenho durante o ano de formação 
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e a outra com as 15 piores ações durante o mesmo período, sendo as duas carteiras 

rebalanceadas a cada ano. A determinação de 15 ações em cada carteira está em conformidade 

com os autores Evans e Archer (1968), Sharpe (1972) e Ceretta e Costa Jr (2006) em termos 

de quantidade de ações que tornam um portfólio diversificado. 

Os dados coletados para a elaboração desta pesquisa foram extraídos do sistema 

Economática, sendo os mesmos de preços de fechamento de todas as ações negociadas na 

Bovespa, de dezembro de 1995 a dezembro de 2013. Estes dados serviram de base para a 

obtenção dos retornos. Como o objetivo é acompanhar as ações nos cinco anos posteriores à 

formação das carteiras, estas foram formadas de 1995 a 2008, e analisadas de 1996 a 2013. O 

detalhamento da metodologia de formação de carteiras é apresentado na seção a seguir. 

No que se refere aos critérios utilizados para selecionar as ações componentes da 

amostra, além de serem apenas as negociadas na Bovespa, foi estabelecido que apresentassem 

o mínimo de uma negociação mensal no período analisado, sendo retirados os papéis que não 

estavam de acordo com essa exigência. Excluídas ADR’s, índices e outros tipos de ativos, e 

compondo a amostra apenas ações ativas (as canceladas foram desconsideradas), a cada ano a 

quantidade de ações se modificou por conta do rebalanceamento. 

Os métodos de análise dos dados são divididos em três partes, a primeira se tratando 

de uma análise descritiva por meio de tabelas e gráficos representando diversos períodos de 

formação. Em seguida, são explorados os métodos de otimização das carteiras formadas. Por 

fim, são explorados os testes de verificação de médias e os modelos de regressão com dados 

em painel. 

Para a organização dos dados extraídos do Economática, assim como para a 

elaboração dos gráficos utilizados na demonstração dos resultados da pesquisa, utilizou-se a 

planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010. Para os testes de médias, utilizou-se o SPSS 

15.0. Já para os testes econométricos de regressão com dados em painel, foi utilizado o 

Eviews 7.0. 

 

3.1 Formação das carteiras e Análise Descritiva 

 

Tendo como objetivo verificar a existência do efeito Overreaction no mercado 

acionário brasileiro, foram coletados dados referentes às cotações de fechamento, para 

posterior cálculo dos retornos mensais, sendo o período para a investigação de janeiro de 1995 

a dezembro de 2013. Desse modo, foram formadas em cada período duas carteiras, cada uma 

composta por 15 ações, sendo uma perdedora (menores retornos) e outra vencedora (maiores 

retornos), totalizando 28 carteiras para a análise de cinco anos, sendo 14 vencedoras e 14 

perdedoras. 

Essas carteiras foram classificadas em vencedoras e perdedoras de acordo com os 

resultados de retorno das ações no ano em que as mesmas foram formadas, sendo essa 

formação nos últimos doze meses. O desempenho foi avaliado nos 60 meses posteriores à 

formação dos grupos nos períodos citados, com o objetivo de verificar o comportamento 

dessas ações tendo como foco o longo prazo, nesse caso de cinco anos. 

As carteiras de 1995, no caso da análise de cinco anos e formação de um ano, por 

exemplo, foram formadas tendo como base o retorno anormal médio mensal neste mesmo 

ano, sendo classificadas em ordem decrescente. Após isso, o comportamento das 15 ações 

vencedoras e das 15 perdedoras foi acompanhado até o mês de dezembro de 2000, o que 

corresponde a um período de 60 meses. Procedimentos similares foram aplicados nos anos 

subsequentes, até dezembro de 2013. 
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Em relação à mensuração do retorno anormal acumulado, o presente estudo estima 

essa variável a partir da diferença entre o retorno de cada uma das ações e a média de todas 

elas em cada período, tal como representado a seguir. 

 
RtRjtû   

 

Onde û é o retorno anormal médio acumulado, Rjt representa o retorno da ação j no mês t e Rt 

é a média mensal de todas as ações que compõem a amostra em determinado ano, tendo em 

vista que as carteiras são anualmente rebalanceadas. 

Além da investigação com base no comportamento das ações durante os períodos 

mencionados, também se procedeu a uma análise similar à realizada por Jegadeesh and 

Titman (1993), sendo produzidos resultados associados à diferença entre as carteiras extremas 

(vencedoras menos perdedoras) durante os intervalos de tempo posteriores aos diversos 

períodos de formação, sendo este retorno chamado de diferencial. 

 

3.2 Otimização das Carteiras e Testes de Hipóteses 

 

Para a realização da otimização das carteiras, é necessário definir primeiramente as 

hipóteses deste estudo, de maneira a deixar claro o que será testado nas comparações entre as 

carteiras. Portanto, segue a definição da hipótese nula e da hipótese alternativa. 

 

 H0: Não há diferença significativa entre os retornos das ações nos períodos de 

formação e os rendimentos verificados nos sessenta meses posteriores.  

 

0)|()|( 11   tPttVt FûEFûE  

 

 H1: Há Overreaction no mercado acionário em longo prazo, que é um período no qual 

ações vencedoras (perdedoras) passam a ser perdedoras (vencedoras), e este resultado 

pode ser potencializado através do segundo estágio da Teoria de Seleção de Carteiras. 

 

0)|(

0)|(

1
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Nas equações acima, )|( 1tVt FûE  corresponde ao valor esperado da carteira vencedora 

t meses após o período de formação 1tF  e )|( 1tPt FûE  é o retorno anormal esperado da 

carteira perdedora nos t meses subseqüentes. Conforme se percebe, o retorno diferencial é a 

série que será analisada. 

Demonstrando-se através da não rejeição da hipótese alternativa de que a estratégia de 

investimento em valor contrário existe, sendo estatisticamente significativa, parte-se parao 

segundo estágio do modelo de seleção de ativos proposto por Markowitz (1952). 

De acordo com Markowitz (1952), seu objetivo foi elaborar um método de otimização 

de carteiras de investimentos na qual, dado um determinado nível de risco, o investidor deseje 

maximizar o retorno ou, dado um determinado nível de retorno, deseje-se minimizar o risco. 

Através deste objetivo, Markowitz (1952) desenvolveu esta metodologia considerando 

como retorno da carteira a média ponderada dos retornos individuais dos ativos, sendo o peso 

arbitrado pelo investidor, conforme demonstrado a seguir: 
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na qual Rc é o retorno da carteira, Ri é o retorno do ativo e Wi é o peso de cada ativo na 

composição da carteira. 

O autor também desenvolveu uma fórmula para o cálculo da variância da carteira, 

como a soma dos quadrados das diferenças entre o retorno da carteira no período T e sua 

média de retorno. A fórmula se apresenta conforme segue: 

 
na qual σ

2
 é a variância da carteira, Rct é o retorno da carteira no período t, e Rc corresponde 

ao retorno médio da carteira no período. 

Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002) se utilizaram de planilhas 

eletrônicas para otimizar carteiras com foco no pequeno investidor, calculando através do 

Solver, um suplemento do Microsoft Excel, os melhores pesos para os ativos na carteira, que 

minimizavam o risco (medido pela variância da carteira) mantendo o mesmo nível de retorno 

ou maximizavam o retorno mantendo o mesmo nível de risco. 

Esta otimização dos pesos da carteira pode ser feito também através da minimização 

do coeficiente de variação, uma medida estatística que indica a dispersão relativa, medido 

pelo quociente entre o Desvio-Padrão da carteira e o retorno da carteira, conforme explicitado 

abaixo: 

   
             

       
 

 

De acordo com os conceitos de desvio-padrão como medida de risco e de retorno 

como medida desejável de desempenho, espera-se um menor desvio-padrão e um maior 

retorno, sendo a busca portanto pela minimização do coeficiente de variação. A otimização 

dos pesos das carteiras também pode ser feita, portanto, buscando o menor coeficiente de 

variação, que indica a melhor relação entre risco e retorno. 

Entretanto, quando se pensa na utilização da estratégia de Overreaction, esta melhor 

relação se torna contraditória, pois a busca no período de formação é pelas ações com o 

menor risco e também com o menor retorno, esperando que esses retornos se recuperem nos 

cinco anos seguintes, superando o retorno das vencedoras. 

Desta forma, a proposta de adequação do segundo estágio do modelo de seleção de 

carteiras de Markowitz (1952) consiste primeiramente em priorizar maiores pesos para ações 

com menor risco e também com o menor retorno, de forma a atender à expectativa da 

estratégia de Overreaction no período de formação, esperando que as ações perdedoras 

tenham maior retorno do que as vencedoras no longo prazo. Para isso, busca-se a 

minimização de um coeficiente de variação modificado, representado a seguir: 

 

                                   

 

Sendo assim, a minimização do coeficiente de variação modificado busca 

simultaneamente o menor risco (medido através do desvio-padrão) e o menor retorno. 

A análise consistirá na otimização dos pesos das carteiras com as quinze ações com o 

melhor desempenho e as quinze com o pior desempenho, durante o período de análise, tanto 

pelo modo tradicional (utilizando o coeficiente de variação tradicional) como pela nova forma 

proposta, através do coeficiente de variação modificado. 



13 

 

Depois disso, pretende-se comparar os retornos obtidos com as carteiras otimizadas 

cinco anos depois, através de testes de hipóteses, de forma a confirmar a hipótese de que 

carteiras de ações perdedoras otimizadas no novo formato tem maiores retornos cinco anos 

depois do que as perdedoras otimizadas da maneira tradicional. O mesmo será feito com as 

carteiras vencedoras. O teste de hipótese a ser feito dependerá da distribuição dos dados. 

 

3.4. Incorporação de Variáveis ao CAPM e Testes de Comparação de Médias 

 

Tendo como propósito identificar se as reversões levam a um maior prêmio pelo risco, 

procedeu-se nesse estudo à incorporação de uma variável adicional ao prêmio de risco de 

mercado já modelado no CAPM como variável independente, segundo a equação a seguir, a 

qual apresenta como variável dependente o prêmio de risco em relação ao retorno do ativo 

livre de risco, fR , neste caso mensurado pelo retorno anormal acumulado do CDI. 

 

)).()( 21 RfRRRRR formfmflDiferencia    

 

A primeira variável consiste do prêmio de risco de mercado já típico do CAPM, 

havendo a expectativa de que o seu parâmetro 1  se apresente positivo e significativo, 

demonstrando que as ações acompanham o mercado, neste caso representado pelo índice 

Ibovespa ( mR ). Já a segunda variável corresponde ao retorno acumulado no período de 

formação, esperando-se que o parâmetro 2  seja negativo e significante, pois demonstraria 

que o retorno acumulado no período de formação influencia nos resultados posteriores de 

forma contrária e a não se rejeitar o efeito Overreaction. 

Após a otimização das carteiras ser realizada com a utilização do Solver no Microsoft 

Excel 2010, os dados das 28 carteiras (14 perdedoras e 14 vencedoras) serão sistematizadas no 

Excel da seguinte maneira: em cada período analisado, serão apresentados os retornos 

acumulados das seguintes carteiras: 

 

Quadro 1 – Carteiras a serem comparadas pelos Testes de Hipóteses 
Carteira perdedora não otimizada Carteira vencedora não otimizada 

Carteira perdedora otimizada por Markowitz (1952) Carteira vencedora otimizada por Markowitz (1952) 

Carteira perdedora otimizada pelo método proposto Carteira vencedora otimizada pelo método proposto 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O objetivo desta sistematização é realizar testes de comparação de médias entre as 

carteiras do período, comparando primeiramente a carteira vencedora com a perdedora; 

depois, comparando a vencedora e perdedora, estando ambas otimizadas; em seguida, 

compara-se as carteiras otimizadas pelo método proposto pelos autores e, por fim, as carteiras 

vencedoras e perdedoras entre si pelos diferentes métodos. 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

A análise dos resultados está dividida em duas seções: na primeira, trata-se das 

evidências descritivas através da análise das figuras elaboradas, apenas demonstrando 

indicações de resultados que serão comprovados ou refutados através dos testes 

econométricos. Na segunda seção procede-se a uma análise estatística através da regressão 

com dados em painel e dos testes de comparação de médias, testando a hipótese de que o 

efeito Overreaction existe e seus efeitos são potencializados pela otimização das carteiras. 



14 

 

4.1. Resultados Descritivos 

 

Conforme explicitado na metodologia, o procedimento de formação das carteiras se 

deu através do cálculo do retorno anormal médio acumulado no período de formação (um 

ano), escolhendo-se então as quinze ações com o melhor desempenho para compor a carteira 

vencedora, e as quinze piores para compor a carteira perdedora, analisando então o retorno 

anormal médio acumulado nos sessenta meses posteriores. Os retornos anormais médios 

acumulados das carteiras estão apresentados na Figura 1, a seguir. 

 

 
Figura 1 - Retorno anormal médio acumulado em cinco anos 
Fonte: Elaboração própria com dados do Economática 

 

A Figura 1 evidencia descritivamente que as ações perdedoras em seu período de 

formação trazem resultados maiores que as vencedoras sessenta meses depois, sendo o retorno 

anormal médio acumulado das perdedoras cerca de 18% maior do que o das vencedoras. 

Percebe-se também o efeito Overreaction no curtíssimo prazo (1º mês), e uma manutenção 

dos retornos até o 11º mês, sugerindo o efeito Momentum no curto prazo (até um ano). 

Depois deste passo, foram coletados no Economática os dados de fechamento diário 

das trinta ações selecionadas para as duas carteiras (vencedoras e perdedoras) em cada ano, 

calculados os seus retornos diários (para que a amostra de dados fosse maior) e utilizado o 

suplemento do Excel Análise de Dados para calcular a matriz de covariância. Depois, com 

base no que definiu Markowitz (1952), foi calculado o retorno e a variância de todas as 

carteiras (28 ao total, sendo 14 vencedoras e 14 perdedoras, por conta do rebalanceamento 

anual), e feita a otimização das mesmas utilizando o Solver, outro suplemento do Excel. 

O comando solicitado ao Solver foi que maximizasse o retorno da carteira, e para isso 

alterasse os pesos investidos em cada ativo. As restrições colocadas foram que a variância 

deveria diminuir ou pelo menos se manter, que nenhum peso poderia ser negativo e que a 

soma dos pesos deveria dar 100%. As médias dos retornos anormais acumulados das 14 

carteiras vencedoras otimizadas e das 14 carteiras perdedoras otimizadas estão apresentadas 

na Figura 2, a seguir. 
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Figura 2 - Retorno anormal médio acumulado em cinco anos das carteiras otimizadas 
Fonte: Elaboração própria com dados do Economática 

 

Refletindo acerca da Figura 2, este traz evidências descritivas interessantes, pois 

espera-se que, com a otimização da carteira, sejam priorizadas as ações que trazem maiores 

retornos ao mesmo nível de risco no período de formação. Na carteira perdedora, é isso que 

acontece: a priorização de pesos para as ações que “perderam menos no período de formação” 

trouxe um retorno anormal médio acumulado nos sessenta meses posteriores de 

aproximadamente 43%. O resultado final é que se o investidor tivesse investido nas carteiras 

perdedoras, ele ganharia aproximadamente 62% a mais do que se tivesse investido nas 

vencedoras. 

Nas carteiras vencedoras, a priorização de pesos para as ações que “ganharam mais no 

período de formação” trouxe um retorno anormal médio acumulado negativo de 

aproximadamente 19%, evidenciando ainda mais o efeito Overreaction, demonstrado através 

da intensidade do maior / menor retorno. Ou seja, em termos de evidências descritivas, quanto 

maior o retorno da ação no período de formação, mais ela trouxe prejuízos cinco anos depois. 

Esse efeito não aconteceu com as carteiras perdedoras, trazendo o seguinte 

questionamento: se a priorização na otimização das carteiras perdedoras foram para as 

ações com os menores prejuízos dentre elas e trouxeram um retorno anormal acumulado 

maior, será que não se traria um maior resultado priorizando as ações com o pior 

desempenho, o que potencializaria o efeito do Overreaction? 

Diante deste questionamento, foram aproveitados os mesmos dados de retornos diários 

e da matriz de covariância já calculadas, e foram refeitas as otimizações, solicitando agora ao 

Solver o seguinte comando: modificar os pesos de forma a minimizar o retorno de cada 

carteira, mantendo o mesmo nível de risco (medido pela variância da carteira). Este cálculo 

vai de encontro ao proposto por Markowitz (1952) e ao propósito do investidor racional (que 

busca o maior retorno ao menor risco), mas é efeito supondo a lógica do Overreaction de que 

as ações com os menores retornos na formação trazem maiores retornos na análise, e por isso 

os pesos estão sendo maiores para estes ativos. 

As carteiras de cada ano foram otimizadas conforme esta proposta, e os resultados das 

médias das carteiras estão apresentados na Figura 3, a seguir. Conforme poderá ser visto, o 

que foi evidenciado não foi o esperado. Apesar de as perdedoras continuarem a ganhar mais 

do que as vencedoras, evidenciando o efeito Overreaction, a diferença entre elas não foi 



16 

 

maior do que a encontrada na otimização tradicional, ganhando o investidor 50% a mais ao 

investir nas carteiras perdedoras em detrimento das vencedoras. 

 

 
Figura 3 - Retorno anormal médio acumulado em cinco anos das carteiras otimizadas 

pelo método proposto pelos autores (menor risco e menor retorno) 
Fonte: Elaboração própria com dados do Economática 

 

Ainda assim, nos três casos analisados (carteiras formadas pela média, pela otimização 

e pelo novo modelo de otimização proposto), há evidências descritivas do efeito 

Overreaction, em que as ações perdedoras no período de formação ganham mais sessenta 

meses depois do que as perdedoras no mesmo período. Na Figura 4, a seguir, são 

apresentados os retornos diferenciais (diferença entre as carteiras vencedoras e as perdedoras) 

pelos três métodos analisados. 

 

 
Figura 4 - Retorno diferencial acumulado em cinco anos 
Fonte: Elaboração própria com dados do Economática 
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A Figura 4 corrobora com as evidências descritivas apresentadas nas figuras 

anteriores, demonstrando que o investimento em carteiras perdedoras por igual em todas as 

ações gera um retorno menor do que o obtido quando as carteiras são otimizadas, tanto pelo 

método tradicional como pelo proposto pelos autores. Comparando todas as maneiras, o 

método de otimização tradicional foi o que trouxe o maior retorno diferencial anormal médio 

acumulado. 

Em uma análise de outliers, algumas ações nos anos 2001, 2002, 2003 e 2006 foram 

identificadas com retornos anormais em alguns períodos muito exorbitantemente longe da 

média. Por exemplo, a ação da Telebras PN em novembro de 2007 cresceu 823%. Já em 

dezembro de 2004, a ação da Caf Brasilia PN cresceu 1203,70%. Desta forma, essas outliers 

distorcem em parte os resultados. Quando reelaboradas as análises a partir da retirada das 

mesmas (ações com retorno anormal médio acima ou abaixo de 100% em um único mês), o 

retorno diferencial da nova proposta de otimização se apresentou maior do que o método de 

otimização tradicional e do que pela média. 

Entretanto, não são apresentados os resultados com a retirada das outliers, pois seria 

necessário uma sistematização mais detalhada, com uma nova otimização das carteiras 

excluindo as ações, rebalanceando os pesos e modificaria todas as outras ações. Sendo assim, 

procede-se aos testes estatísticos de comparação de médias e análise de regressão com dados 

em painel.  

 

 

4.2. Resultados Estatísticos 

 

Os resultados estatísticos apresentados a seguir dividem-se em dois grandes tópicos: 

primeiramente, demonstram-se os resultados dos testes de comparação de médias entre as 

diversas carteiras formadas e, posteriormente, são apresentados os resultados das regressões 

com dados em painel. 

Dentro dos testes de hipóteses, são realizados os testes entre as carteiras vencedoras e 

perdedoras ano a ano, pelos três métodos de análise. Depois, na análise de regressão com 

dados em painel, é feita uma regressão para cada um dos três métodos analisados. 

 

 

4.2.1 Resultados dos Testes de Hipóteses 

 

A tabela 1 a seguir apresenta os resultados dos testes de comparação de médias entre 

os retornos anormais médios acumulados das carteiras vencedoras e perdedoras nos catorze 

anos de análise e pelos três métodos analisados (retorno médio das carteiras, retorno baseado 

na otimização tradicional e retorno baseado no método de otimização proposto). Foram 

testadas a normalidade de todas as séries de dados através do teste de Shapiro-Wilk e, como 

os resultados obtidos em grande maioria foram de séries não normais, foi utilizado o teste de 

Wilcoxon para analisar a comparação entre duas carteiras e o teste t pareado apenas para as 

carteiras de 2001 e 2002 quando utilizado o método da nova otimização proposta. 

Os resultados marcados em cinza e negrito indicam os testes nos quais a carteira 

perdedora no período de formação venceu cinco anos depois da carteira vencedora no mesmo 

período. Calculando os retornos anormais acumulados pela média dos retornos das ações, o 

Overreaction se apresentou em sete anos dos catorze analisados, conforme pode ser visto na 

primeira sequência de colunas indicativas dos resultados dos testes na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultados dos Testes de Hipóteses por Ano 

COMPARAÇÃO ENTRE 

AS CARTEIRAS 

RETORNO PELA MÉDIA DAS 

CARTEIRAS 

RETORNO DAS CARTEIRAS 

OTIMIZADAS 

RETORNO DAS CARTEIRAS 

PELA NOVA OTIMIZAÇÃO 

TIPO RESULTADO SIG. TIPO RESULTADO SIG. TIPO RESULTADO SIG. 

VENC_1995 - PERD_1995 Z -6.493 V 0.000 Z -1.325 P 0.185 Z -5.411 V 0.000 

VENC_1996 - PERD_1996 Z -5.786 V 0.000 Z -.582 V 0.561 Z -6.736 V 0.000 

VENC_1997 - PERD_1997 Z -6.729 P 0.000 Z -.147 V 0.883 Z -6.721 P 0.000 

VENC_1998 - PERD_1998 Z -6.611 V 0.000 Z -6.736 P 0.000 Z -6.736 P 0.000 

VENC_1999 - PERD_1999 Z -6.441 P 0.000 Z -3.946 P 0.000 Z -1.943 P 0.052 

VENC_2000 - PERD_2000 Z -5.412 P 0.000 Z -6.736 P 0.000 Z -4.542 P 0.000 

VENC_2001 - PERD_2001 Z -6.736 V 0.000 Z -3.460 V 0.001 T 14.547 V 0.000 

VENC_2002 - PERD_2002 Z -2.150 V 0.032 Z -6.736 P 0.000 T 20.016 V 0.000 

VENC_2003 - PERD_2003 Z -5.610 P 0.000 Z -6.279 P 0.000 Z -5.160 P 0.000 

VENC_2004 - PERD_2004 Z -2.289 V 0.022 Z -1.671 P 0.095 Z -6.721 P 0.000 

VENC_2005 - PERD_2005 Z -6.044 P 0.000 Z -6.287 P 0.000 Z -6.383 P 0.000 

VENC_2006 - PERD_2006 Z -6.596 P 0.000 Z -6.736 P 0.000 Z -6.736 P 0.000 

VENC_2007 - PERD_2007 Z -6.633 V 0.000 Z -6.559 V 0.000 Z -6.736 P 0.000 

VENC_2008 - PERD_2008 Z -6.706 P 0.000 Z -6.692 P 0.000 Z -6.699 P 0.000 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do SPSS 18.0 

 

Utilizando a otimização tradicional, na qual se buscou o maior retorno no período de 

formação mantendo-se o mesmo nível de risco, o efeito Overreaction se apresenta de forma 

estatisticamente significativa em oito dos catorze períodos analisados, apresentando portanto 

uma melhora em relação a definição de pesos iguais para todas as ações. 

Por fim, no método de otimização proposto pelos autores, o qual buscou o menor 

retorno no período de formação mantendo o mesmo nível de risco (com vistas a potencializar 

os efeitos do Overreaction), os resultados dos testes de Wilcoxon e Teste T Pareado (apenas 

para os anos de 2002 e 2003) apresentaram o efeito Overreaction em nove dos catorze anos 

analisados a um nível de significância de 5% e mais um ano (1999) a nível de significância de 

10%, totalizando 10 anos onde o efeito Overreaction pôde ser identificado. 

Os resultados dos testes de hipóteses demonstram que, pelo novo método de 

otimização proposto pelos autores, é possível potencializar os efeitos do Overreaction no 

desempenho das carteiras em cada ano, mais do que pelo método de otimização tradicional ou 

pela simples definição de pesos iguais para as ações das carteiras vencedoras e perdedoras. 

Tendo visto isso, seguem os resultados das regressões com dados em painel. 

 

4.2.2 Resultados das Regressões com dados em Painel 

 

Para a análise proposta neste artigo, foram feitas regressões individuais para cada 

método de análise proposto (pela média dos retornos anormais acumulados do período, pela 

otimização da carteira e pela nova otimização proposta pelos autores). 

Cada regressão com dados em painel realizada teve como base o retorno diferencial 

(diferença entre vencedoras e perdedoras) médio acumulado em cada período de análise, 

totalizando 840 observações, obtidas mediante a multiplicação das catorze “carteiras” de 

retorno diferencial em análise pelos 60 meses de análise do retorno acumulado.  

Esse retorno diferencial, denominado como variável RI_DIF, foi considerada como 

variável dependente (Tabela 2), pois espera-se estimar o seu valor, e como variáveis 

independentes foram consideradas o retorno acumulado do ativo livre de risco (neste caso o 

CDI), a diferença entre o retorno acumulado do mercado (Ibovespa) e do ativo livre de risco e 

o retorno diferencial do período de formação (denominado de RFORM_DIF).  
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Tabela 2 – Resultados das Regressões (Variável Dependente: RI_DIF) 

VARIÁVEIS 

CARTEIRAS PELA MÉDIA CARTEIRAS OTIMIZADAS 
CARTEIRAS OTIMIZADAS PELO 

NOVO MÉTODO 

Coefici

ente 

Erro-

padrão 

Estatísti

ca T 

Probali

dade 

Coefici

ente 

Erro-

padrão 

Estatísti

ca T 

Probali

dade 

Coefici

ente 

Erro-

padrão 

Estatísti

ca T 

Probali

dade 

Constante [C] -0.4028 0.0469 -8.5793 0.0000 -0.7855 0.0724 -10.8489 0.0000 0.2430 0.1190 2.0420 0.0415 

Rf [CDI] 0.1848 0.0693 2.6659 0.0078 0.2682 0.0932 2.8776 0.0041 -0.1332 0.0935 -1.4251 0.1545 

Rm-Rf [IBOV-CDI] 0.1815 0.0520 3.4894 0.0005 -0.3640 0.0680 -5.3497 0.0000 0.0914 0.0668 1.3679 0.1717 

RFORM_DIF 0.0826 0.0129 6.3842 0.0000 0.1084 0.0231 4.7042 0.0000 -0.3729 0.0667 -5.5898 0.0000 

SIGNIFICÂNCIA 

DA REG. 
Estat. F 15.50 Prob. F 0.00000 Estat. F 22.61 Prob. F 0.00000 Estat. F 12.28 Prob. F 0.00000 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Eviews 5.0 
 

A Tabela 2 demonstra que a estatística F da regressão foi significante para as três 

regressões calculadas. Na carteira onde os retornos foram calculados pela média, todas as 

variáveis foram significativas, o coeficiente da constante foi negativo e os coeficientes 

referentes ao modelo CAPM foram positivos. Isso indica que quanto maior for o crescimento 

do retorno do mercado e do ativo livre de risco, maior é o Retorno Diferencial (RI_DIF). 

Como se espera um retorno diferencial negativo, um melhor desempenho do mercado implica 

em um desfavorecimento do efeito Overreaction. 

Consideremos a análise do coeficiente do retorno diferencial no período de formação 

(RFORM_DIF). Como estamos analisando sempre as ações vencedoras menos as perdedoras 

(diferenças), o retorno diferencial no período de formação sempre será positivo. O coeficiente 

positivo indica que quanto maior for essa diferença na formação, maior será o resultado do 

retorno diferencial sessenta meses depois, demonstrando que uma maior intensidade das 

vencedoras ou das perdedoras no período de formação pode fazer as vencedoras ainda serem 

vantajosas sessenta meses depois. 

Quando são otimizadas as carteiras em análise, todos os coeficientes se mantêm 

significantes, e os seus sinais também, exceto o do Rm – Rf (IBOV – CDI), que passa a ser 

negativo. Neste caso, quanto melhor for o desempenho do mercado, menor será o retorno 

diferencial, demonstrando a ocorrência do efeito Overreaction. Uma possível explicação para 

este coeficiente deve-se ao fato de que foram dadas maior prioridade às ações com maior 

retorno e mantendo-se o mesmo nível de risco, e estas geraram nos períodos de análise um 

efeito Overreaction mais intenso (como é possível evidenciar na Figura 2). 

Por fim, na análise realizada pela otimização com o novo método proposto, os 

coeficientes relacionados ao modelo CAPM não foram significantes, mas os coeficientes da 

constante e do retorno de formação diferencial se mantiveram significantes. Especificamente 

sobre o coeficiente do retorno diferencial no período de formação, este foi maior do que nas 

outras situações e negativo, fortalecendo o efeito Overreaction, pois quanto maior for a 

diferença no período de formação, menor é o retorno diferencial sessenta meses depois e, 

quanto menor, mais intenso é o resultado da estratégia contrária. 

Sendo assim, com base nos resultados dos testes de hipóteses e nas regressões com 

dados em painel, não se rejeita a hipótese do efeito Overreaction no Brasil no período de 

formação de 1995 a 2008 e análise nos sessenta meses posteriores (indo de 1996 a 2013), e 

também não se rejeita a hipótese de que o efeito da estratégia contrária é potencializado pela 

otimização de carteiras conforme Markowitz (1952) e, mais ainda, pelo novo método de 

otimização proposto, buscando o menor retorno no período de formação e mantendo o mesmo 

nível de risco. 
 

5. Conclusões 
 

Tendo como base o pressuposto de manutenção dos resultados de retorno das ações no 

curto prazo e tendência de reversão no longo prazo a partir de evidências identificadas no 
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mercado norte-americano e levando em conta a estabilidade econômica do Brasil para analisar 

estratégias de investimentos, o presente estudo consistiu de uma verificação do efeito 

Overreaction no mercado de capitais brasileiro no longo prazo (de 1995 a 2013) e buscando testar 

a hipótese de que a otimização das carteiras analisadas potencializa os efeitos da estratégia 

contrária. 

Tendo em vista que o Overreaction indica que ações perdedoras no período de 

formação tendem a reverter seus retornos em até cinco anos depois, então o modelo de 

seleção de ativos proposto por Harry Markowitz (1952) poderia ser utilizado de outra forma 

para considerar, no período de formação, ativos com o menor risco e também com o menor 

retorno, de forma a otimizar a estratégia em investimento contrário. Este foi o novo método de 

otimização proposto e calculado pelos autores. 
 A partir da análise descritiva das carteiras vencedoras e perdedoras no período de 

formação (anualmente, de 1995 a 2008) e análise nos cinco anos posteriores (de 1996 a 2013), 

foram identificadas reversões cinco anos após a formação. Na média, as perdedoras ganharam 

18% a mais do que as vencedoras cinco anos depois. Quando realizada a otimização das 28 

carteiras conforme proposto por Markowitz (1952), essa reversão foi potencializada, sendo que as 

carteiras perdedoras passaram a ganhar 62% a mais do que as vencedoras. 

Depois disso, quando realizada novamente a otimização das 28 carteiras pelo método 

proposto pelos autores (minimizar o retorno na formação e manter o risco), o que se verificou foi 

que as perdedoras ganharam cerca de 50% a mais do que as vencedoras no mesmo período. 

Quando analisadas as outliers, verificaram-se algumas ações com rendimentos muitos altos em 

determinados meses (mais de 100%) que tiveram seus pesos nas carteiras diminuídos. Caso esses 

retornos extraordinários pudessem ser excluídos, o novo método teria sido mais eficaz em 

potencializar o Overreaction. 

Apesar das outliers, os testes de hipóteses realizados ano a ano pelos três métodos 

diferentes de análise permitiram verificar que, nas carteiras com retornos calculados pela média 

das ações, em apenas sete dos catorze anos o efeito Overreaction foi significativo. Quando 

otimizadas pelo método tradicional, o mesmo efeito se apresentou estatisticamente significativo 

em oito anos. Por fim, quando otimizadas pelo método aqui proposto pelos autores, as diferenças 

entre as carteiras vencedoras e perdedoras foram significativas em nove anos a 5% e em 10 anos 

no nível de 10% de significância, indicando que o novo método realmente potencializa os efeitos 

da estratégia em valor contrário. 

As regressões com dados em painel corroboraram com os testes de hipóteses realizados. 

Apesar da insignificância do CAPM no novo método de otimização proposto, o coeficiente do 

retorno diferencial no período de formação se apresentou significativo e negativo, indicando que 

quanto maior for o retorno das vencedoras e menor o das perdedoras no período de formação, 

mais esses resultados se revertem e trazem o Overreaction cinco anos depois. 

Sendo assim, com base nos resultados dos testes de hipóteses e nas regressões com 

dados em painel, não se rejeita a hipótese do efeito Overreaction no Brasil no período de 

formação de 1995 a 2008 e análise nos sessenta meses posteriores (indo de 1996 a 2013), e 

também não se rejeita a hipótese de que o efeito da estratégia contrária é potencializado pela 

otimização de carteiras conforme Markowitz (1952) e, mais ainda, pelo novo método de 

otimização proposto, buscando o menor retorno no período de formação e mantendo o mesmo 

nível de risco. 
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