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Overreaction no Brasil de 1996 a 2015: Explicações Fundamentalistas e 

Comportamentais. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo consolidar o estudo da ocorrência do efeito Overreaction no 

Brasil, a partir da comprovação de que parte deste fenômeno ocorre pela existência de desvios 

comportamentais dos investidores no mercado de capitais brasileiro. Para tanto, realizou-se uma 

ampla pesquisa bibliográfica buscando verificar a ocorrência destes desvios no Brasil e no 

mundo. Em seguida, foi desenvolvida a metodologia de pesquisa, a qual está dividida na 

execução de testes para avaliar as hipóteses previstas, quais sejam: (1) de que ocorre o 

Overreaction no mercado de capitais brasileiro; e (2) de que os retornos anormais causados por 

este efeito podem ser explicados tanto por variáveis fundamentalistas como comportamentais. 

O primeiro resultado obtido foi que não se pode rejeitar a ocorrência do Overreaction no Brasil 

no longo prazo. Além disso, foi identificado que os retornos das carteiras foram por um lado 

adequadamente explicados pelas variáveis do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015), 

e por outro pela regressão do CSAD, a qual caracteriza os desvios de comportamento dos 

investidores. 

 

Palavras-Chave: Efeito overreaction; Análise fundamentalista; Finanças comportamentais. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to consolidate studies about the occurrence of Overreaction effect in Brazil, 

based on the fact that part of this phenomenon occurs due to the existence of investor´s 

behavioral deviations in the Brazilian capital market. For that, an extensive bibliographical 

research was carried out to verify the occurrence of these deviations in Brazil and in the world. 

Next, the research methodology was developed, which is divided into the execution of tests to 

evaluate the three predicted hypotheses, namely: (1) that Overreaction occurs in the Brazilian 

capital market; and (2) that abnormal returns can be explained by both fundamentalist and 

behavioral variables. The first result was that the overreaction in Brazil can not be rejected in 

the long run. Moreover, it was identified that portfolio returns were on the one hand adequately 

explained by the variables of the five-factor model of Fama and French (2015), and on the other, 

by the regression of the CSAD, which characterizes the behavioral deviations of the investors. 

 

Keywords: Overreaction effect; Fundamentalist analysis; Behavioral finance. 

 

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), 
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intitulado “Portfolio Selection”, na qual o autor formula basicamente dois estágios para seleção 

de carteiras de investimentos. 

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 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, sob tais circunstâncias, confiam em atalhos heurísticos 

ou princípios genéricos, causando anomalias no mercado (comportamentos inesperados dos 

retornos quando consideradas a total racionalidade e a eficiência dos mercados). 

Desta forma, identifica-se que os comportamentos inesperados dos retornos (anomalias 

de mercado) causados pelos desvios de comportamento dos investidores são, na verdade, efeitos 

de superestimação ou subestimação do valor dos ativos financeiros negociados no mercado por 

parte dos investidores, sendo estes comportamentos considerados inconsistentes de acordo com 

o pressuposto da racionalidade dos investidores nas finanças tradicionais.  

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. 

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 aos resultados passados, 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 ou 
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impulso, 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 

níveis fundamentais, revertendo seus resultados (efeito 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. 

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

comportamentos irracionais dos investidores. Por exemplo, Ferreira (2008) trata do 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 ou segundo as 

características das empresas negociantes dos títulos, 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 em detrimento das próprias crenças e 

informações sobre os ativos. 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.  

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), o objetivo desta pesquisa é explicar a ocorrência 

do efeito Overreaction no mercado de capitais brasileiro, no período de 1996 a 2015, 

através da análise dos possíveis desvios de comportamento entre os investidores, tais como 

o efeito manada e o excesso de confiança.  

Com o propósito de contribuir com o avanço teórico nesta linha de pesquisa em 

Finanças, os objetivos específicos são: (i) verificar a ocorrência do efeito Overreaction no 

mercado de capitais brasileiro; (ii) explicar o comportamento dos retornos das ações no 

mercado de capitais brasileiro através de modelos de precificação; (iii) Comparar os retornos 

esperados pelos modelos de precificação com os retornos observados das ações, calculando 

suas diferenças; e (iv) verificar se estas diferenças podem ser explicadas pelo efeito manada e 

pelo excesso de confiança. 

Este artigo está divido em cinco seções: (1) esta introdução; (2) o referencial teórico, o 

qual se subdivide em três seções, sendo duas de cunho teórico (conceituando os efeitos 

Momentum e Overreaction e como eles podem ser explicados pelos desvios de comportamento 

dos investidores) e uma de cunho metodológico (trazendo as bases teóricas que apoiaram o 

desenvolvimento das hipóteses de pesquisa e da metodologia utilizada); (3) os procedimentos 
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metodológicos desenvolvidos; (4) a análise e discussão dos resultados, dividida em duas seções 

conforme as hipóteses de pesquisa apresentadas; e (5) as conclusões do estudo. Por fim, 

apresentam-se as referências. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Além desta parte inicial, este referencial teórico se divide em três subseções, quais 

sejam: (1) Efeito manada e suas bases comportamentais; (2) Arbitragem e retorno aos 

fundamentos: bases do Overreaction; e (3) bases da construção metodológica e 

desenvolvimento das hipóteses de pesquisa. 

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. Além disso, Markowitz (1952) desenvolveu o que ele denominou de fronteira 

eficiente, a qual é o conjunto de portfólios que maximizam o retorno esperado para um dado 

nível de risco.  

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.  

Existe uma variedade de estimadores que podem ser utilizados para medir o retorno 

esperado dos ativos que compõem a carteira, sendo também possível modificar a estimação do 

nível de risco esperado. 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).  

O desenvolvimento do CAPM, o qual foi iniciado por Sharpe (1964), baseia-se no 

conceito da Capital Market Line – CML ou Linha de Mercado de Capitais, demonstrando que 

existe uma relação linear entre o retorno esperado e o nível de risco dos ativos de capital. A 

CML parte do ponto do eixo vertical (retorno esperado) que representa o retorno do ativo livre 

de risco, e segue em uma inclinação crescente ao demonstrar – obviamente – que quanto maior 

é o risco de um ativo, maior é o seu retorno esperado. 

Conforme Sharpe (1964), várias combinações entre emprestar parte dos recursos à taxa 

livre de risco (Rf) e investir o restante em um conjunto de ativos de risco são possíveis, porém 

a mais eficiente de todas (melhor relação entre risco e retorno) é aquela que tangencia a fronteira 

eficiente (C). 

De acordo com Sharpe (1964, p. 433), para que a CML seja válida (por conta da sua 

relação linear), é necessário que o mercado esteja em equilíbrio, o que implica em dois 

pressupostos: (1) que investidores podem emprestar e tomar recursos emprestados à taxa livre 

de risco; e (2) que os investidores possuem expectativas homogêneas. 
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A partir dessa fundamentação, em uma situação de equilíbrio de mercado, a carteira C 

representa a carteira eficiente de mercado, para a qual há um nível de retorno esperado, chamado 

de E(Rm), e um nível de risco. 

A partir deste conceito, os autores Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) 

desenvolveram o Capital Asset Pricing Model - CAPM, de forma a precificar os ativos a partir 

de seu retorno esperado, que pode ser calculado como: 

 

]-)([+=)( fmifi RREβRRE                                                      (1) 

 

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. 

Estabelecidos os estimadores para cálculo do retorno e do risco esperado nos 

investimentos realizados, ainda é necessário definir os critérios segundo os quais se procede à 

escolha dos títulos componentes da carteira, fazendo com que uma análise dos fundamentos ou 

a escolha de uma estratégia de investimento complemente a teoria de seleção de carteiras. 

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. 

As anomalias de mercado podem ser divididas em anomalias de valor e de calendário. 

Enquanto as anomalias de valor estão associadas às características financeiras da empresa, 

medidas por indicadores como volume negociado (efeito tamanho) ou book-to-market, as 

anomalias de calendário têm como base diferenças de retorno ao longo do tempo, causando 

efeitos de maiores retornos em períodos específicos. 

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. 

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 
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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 aos resultados passados, de acordo 

com DeBondt e Thaler (1985). 

Verificadas evidências desses efeitos tanto internacional como nacionalmente, as seções 

a seguir consistem de uma descrição das suas causas comportamentais, partindo do herd 

behavior, popularmente conhecido como efeito manada. 

 

2.1 Efeito Manada e suas Bases Comportamentais 

 

Segundo Markowitz (1952), havia consciência por parte deste de que poderiam existir 

imperfeições do mercado que invalidassem sua hipótese de diversificação como instrumento de 

minimização do risco e maximização do retorno, tendo como premissas básicas para seu 

funcionamento o pressuposto da racionalidade do investidor.  

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. Segundo 

esta teoria, as pessoas são incapazes de se basear na total racionalidade quando são colocadas 

sob situações de incerteza e, sob tais circunstâncias, confiam em atalhos heurísticos ou 

princípios genéricos, causando anomalias no mercado (comportamentos dos retornos 

inesperados quando considerados a total racionalidade e a eficiência dos mercados). 

As principais conclusões da Teoria do Prospecto se resumem a três pontos: a) a maneira 

como um problema é apresentado pode alterar a decisão do investidor; b) os investidores 

tendem a realizar ganhos prematuramente e aumentar sua exposição ao risco na tentativa de 

recuperar perdas; e c) o sofrimento associado à perda é maior que o prazer associado a um 

ganho de mesmo valor. 

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 identificados 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 se constitui como uma das explicações para a 

ocorrência do efeito Momentum ou de manutenção dos retornos, o qual já foi mencionado 

anteriormente. Havendo a expectativa de que o valor das ações siga uma tendência em 

determinados períodos ou segundo as características das empresas negociantes dos títulos, 

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). 

Desta forma, não há consenso em relação ao nível de eficiência nos mercados de capitais 

e, portanto, o histórico das cotações pode servir como base para que os investidores aufiram 

ganhos extraordinários, resultando duas estratégias possíveis, as quais já foram mencionadas 

na seção anterior: o Momentum, o qual consiste na manutenção dos resultados das ações em 

determinado período, e o Overreaction, esperando-se comportamento dos retornos das ações 

em sentido contrário aos resultados passados. 
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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). 

Jegadeesh e Titman (2011) 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. 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 papeis. 

Em coerência com esse aspecto comportamental de assimilação lenta das informações 

sobre as empresas, Jegadeesh e Titman (2011) também mencionam a maior significância do 

efeito momentum entre as ações com baixo book-to-market. De uma forma mais precisa, 

significa que a manutenção de retornos é percebida mais fortemente nas ações cujo valor 

contábil ou fundamental está abaixo de seu valor de mercado. Diante disso, os investidores 

percebem como sendo mais fácil escolher com base na liquidez e contribuem para a elevação 

dos preços dos papéis acima dos fundamentos de valor. 

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. 

Os autores supracitados verificaram as relações entre o comportamento dos investidores 

e seus posicionamentos de mercado, explicando os efeitos a partir de aspectos cognitivos, entre 

eles, herd behavior e heurística avaliativa. O método utilizado por Kudryavtsev, Cohen e Hon 

Snir (2012) consistiu de questionário com o objetivo de verificar se os investidores do mercado 

de ações seriam afetados por diferentes vieses psicológicos. Os resultados demonstraram que 

tanto investidores profissionais como não profissionais estiveram propensos aos vieses 

comportamentais analisados, com correlações significativas entre esses vieses. 

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 
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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. 

Em contraposição à HEM, na abordagem de Chang, Cheng e Khorana (2000), a não 

rejeição de uma relação não linear entre o desvio absoluto médio e o retorno de mercado seria 

uma evidência do efeito manada. Originalmente se trata da variável Cross-Section Absolute 

Deviation of Returns (CSAD), sugerindo que os participantes do mercado se baseiam 

predominantemente em informações macroeconômicas em detrimento das mais específicas e, 

desse modo, provocam movimentos não lineares nos desvios dos retornos. 

Os países e períodos analisados pelos autores supracitados foram: Estados Unidos 

(1963-1997), Hong Kong (1981-1995), Japão (1976-1995), Coréia do Sul (1978-1995) e 

Taiwan (1976-1995). Os resultados evidenciaram que nos EUA, Hong Kong e Japão, países 

desenvolvidos, a dispersão calculada pelo CSAD aumenta em relação aos movimentos de 

mercado, não evidenciando o efeito manada. 

Tendências opostas foram verificadas nos países emergentes analisados, quais sejam, 

Coréia do Sul e Taiwan, os quais revelaram declínio do CSAD tanto em movimentos 

ascendentes como descendentes dos preços, ou seja, que nestes mercados há uma maior 

ocorrência do efeito manada. 

Herd behavior se caracteriza pela tomada da mesma decisão independentemente da 

informação privada assimilada pelo investidor; consiste em imitar as ações observadas de outros 

investidores ao invés de seguir as próprias crenças e informações. Explica-se por levar a uma 

situação em que os preços falham em refletir toda informação disponível, fazendo com que este 

se mova na direção da ineficiência (KUDRYAVTSEV, COHEN e HON-SNIR, 2012). 

Em mercados acionários latino-americanos, o efeito manada foi estudado por Almeida 

(2011) tendo como base a mesma metodologia de Chang, Cheng e Khorana (2000). O estudo 

foi replicado nos mercados de ações da Argentina, Brasil, Chile, México e EUA, este com fins 

de comparação. Assim como no caso dos autores norte-americanos, foram utilizados dados 

diários de fechamento e volume negociado, neste caso de janeiro de 2000 a setembro de 2010. 

No estudo latino-americano, o herd behavior foi identificado apenas no Chile, com betas 

negativos e significativos. Essa tendência foi verificada em períodos de altos retornos e 

elevados volumes de negócios. Nos EUA, o efeito se evidenciou no caso de períodos de 

ascendência dos retornos e baixa liquidez. Brasil, Argentina e México não apresentaram 

resultados significativos para verificação ou rejeição do comportamento de rebanho. 

Durand, Limkriangkrai e Fung (2014) discorrem a respeito dos determinantes 

comportamentais de herd behavior, caracterizando este efeito como uma inconsciência social 

originada de faculdades cerebrais primitivas. Nessa base, os movimentos de aproximação do 

consenso e, portanto, do que prevalece no mercado, decorrem de simplificação das informações, 

o que se assemelha a comportamentos heurísticos ou afetivos. 

O resultado obtido do estudo de Durand, Limkriangkrai e Fung (2014) é de uma relação 

significativa entre confiança, anti-herding e habilidade meta-cognitiva. No caso, menor 

confiança associada a menores habilidades meta-cognitivas aumentam as chances de ocorrência 

do efeito manada, provocando impulsos de mercado. Quando, por outro lado, analistas se 
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tornam mais confiantes e se desenvolvem cognitivamente, suas previsões se afastam dos 

consensos prevalentes, diminuindo o comportamento de rebanho. 

Apresentando uma explicação comportamental para a manutenção dos preços no curto 

prazo, Statman (1999) e Statman et. al. (2006) conceituaram e analisaram os efeitos disposição, 

momentum e overconfidence ou excesso de confiança. O que leva à persistência, com base no 

overconfidence, é a crença nos resultados generalizados em detrimento de informações mais 

precisas e individualizadas a respeito das ações. Statman et. al. (2006) não rejeitaram a 

influência entre retornos defasados e volumes negociados, com significância dessa relação em 

um mês. 

Feita a explanação sobre o comportamento de manada e seus determinantes, procede-se 

agora ao detalhamento sobre as causas de reversões nos preços que levam à eficácia de 

estratégias contrárias, normalmente por parte de investidores especializados, conhecidos como 

arbitradores. 

 

2.2 Arbitragem e Retorno aos Fundamentos: Bases do Overreaction 

 

Na seção anterior, foram detalhados possíveis determinantes do efeito Momentum, cuja 

previsão é de manutenção dos retornos no curto prazo. Nesta seção, o foco é nas estratégias 

contrárias a esse comportamento de rebanho, possibilitando retornos significativos no longo 

prazo para quem seguir um caminho oposto ao da manada. 

Sendo constatado que o efeito Momentum no curto prazo pode ser explicado pelos 

comportamentos irracionais dos investidores a partir das Teorias de Finanças Comportamentais, 

a reversão dos retornos no longo prazo pode ser explicada por um retorno do preço dos ativos 

aos fundamentos após a distorção causada pelos comportamentos irracionais dos investidores. 

O retorno dos preços dos ativos aos fundamentos pode ser explicado a partir da arbitragem. 

As estratégias de arbitragem são fundamentadas na Hipótese de Eficiência de Mercado 

(HME) e na Lei de Preço Único (LPU), esta pressupondo que bens idênticos tenham preços 

idênticos, na definição de Lamont e Thaler (2003). Nessa linha, acreditar nas diferenças de 

valor entre dois bens idênticos viola a LPU e caso essas diferenças sejam identificadas em certos 

períodos a partir do comportamento de investidores irracionais, os preços se ajustam ao nível 

racionalmente estipulado por agentes racionais. 

Esses agentes racionais são caracterizados na literatura financeira como insider traders, 

se tratando de investidores mais atentos aos valores fundamentais dos ativos. Shleifer e 

Summers (1990) chamam os arbitradores de especuladores racionais, os quais trabalham para 

levar os preços de volta aos fundamentos. Em contraposição, existem os investidores 

irracionais, denominados de noise traders, essencialmente responsáveis pelos desvios dos 

preços em relação aos valores fundamentais. 

Hong e Stein (1999) classificam os arbitradores como newswatchers ou observadores 

de notícias, já que observam as notícias mais atentamente em relação aos demais tipos de 

investidores e tiram proveito das informações disponíveis no sentido de obter retornos anormais 

quando os preços são corrigidos, ou seja, quando a arbitragem é eficaz. Os momentum traders 

são, segundo os mesmos autores, sujeitos ao efeito Momentum e, dessa forma, agem 

impulsivamente e sem observância dos fundamentos. 
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Os arbitradores constituem um primeiro grupo de investidores, agentes supostamente 

racionais do mercado de capitais, sendo seu perfil geralmente de investidores institucionais. 

A origem dos movimentos de preços no mercado de capitais está, desse modo, em um 

comportamento institucional, já que parte significativa dos agentes se trata de administradores 

de fundos de investimentos, os quais gerem as carteiras de um segundo grupo de investidores, 

denominados por Mendel e Shleifer (2011) como outsiders. A característica principal desses 

investidores é a aprendizagem com o histórico dos preços de mercado e a fundamentação nas 

orientações proporcionadas pelos arbitradores. 

Um terceiro grupo de investidores destacado na literatura financeira e sobre os quais se 

desenvolveram vários estudos em Finanças Comportamentais trata-se dos noise traders 

(SHLEIFER e SUMMERS, 1990) ou momentum traders (HONG e STEIN, 1999). Este grupo 

é composto por indivíduos essencialmente irracionais que assimilam lentamente as informações 

e se comportam passivamente, sendo os seus posicionamentos controlados pelos agentes 

racionais. 

O posicionamento assumido pelo primeiro grupo, normalmente contrário ao que é 

praticado pela média de mercado, tem uma fundamentação em modelos clássicos, podendo 

investir em ativos subvalorizados pelo mercado e cujos resultados se revertam no longo prazo, 

sendo o significado dessa reversão simplesmente um retorno aos fundamentos. Para entender 

quais são esses fundamentos, são descritos a seguir os modelos fundamentalistas que 

normalmente direcionam as ações de arbitradores e, consequentemente, de todo o mercado. 

Os modelos de apreçamento de ativos de capital tradicionalmente partem do CAPM, 

sabendo que este modelo tem como pressuposto fundamental a eficiência de mercado. Quando 

surgem anomalias, insider traders tiram proveito das informações não observadas pelos 

momentum traders, havendo posteriormente retorno dos preços de mercado ao que é previsto 

pelos modelos de apreçamento. 

Ao analisarem modelos fundamentalistas, arbitradores estabelecem preços de referência 

para os ativos a partir de suas projeções, assumindo o posicionamento de compra quando os 

preços de mercado estão abaixo do valor referencial e de venda quando o mercado precifica 

acima dos fundamentos. 

Modelos alternativos de apreçamento de ativos foram surgindo como alternativa ao 

CAPM, normalmente tendo este como base, começando da incorporação de indicadores 

fundamentalistas com base nos quais Fama e French (1996) formularam o tradicional modelo 

de três fatores, composto pelas variáveis: tamanho (valor de mercado) e book-to-market (B/M), 

além do prêmio de risco de mercado já modelado no CAPM. 

O pressuposto do modelo de três fatores de Fama e French (1996) é de uma relação 

inversa entre o tamanho das empresas e retornos das ações, além destes serem associados a um 

alto B/M, demonstrando que o mercado geralmente subvaloriza ações com elevado valor 

patrimonial, com ajuste dos preços em período posterior. 

Contribuição significativa, inclusive do ponto de vista das Finanças Comportamentais, 

provém da formulação do modelo multifatorial de Carhart (1997), este já levando em 

consideração os três fatores de Fama e French (1996) e acrescentando a variável identificada a 

partir do estudo de Jegadeesh e Titman (1993): Momentum. Tal incorporação permite analisar 
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os efeitos sobre o prêmio de risco do próprio retorno na formação das carteiras, identificando o 

impacto tanto de manutenção desses retornos como de reversão. 

Há evidências de manutenção dos preços no curto prazo, contribuindo para o efeito 

Momentum, já descrito, e reação inversa no longo prazo, sendo Debondt e Thaler (1985) os 

pioneiros na identificação desse efeito de origem comportamental, verificado nos EUA no 

período de 1926 a 1982. O longo prazo corresponde a um período a partir de três anos a cinco 

anos, quando ações perdedoras passaram a condições de vencedoras, e vice-versa. 

Analisando o mesmo efeito e contribuindo com a inclusão de variável fundamentalista 

de tamanho, Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) confirmaram evidências de reversão no 

período de 1926 a 1986, também nos EUA. Assim como Debondt e Thaler (1985), formaram 

carteiras com base nos retornos dos últimos 5 anos, analisando os cinco anos posteriores. A 

evidência foi de maior reversão de empresas pequenas. 

O estudo de Chopra, Lakonishok e Ritter (1992), além de comprovar o Overreaction no 

mercado acionário norte-americano, também evidencia a importância do valor de mercado 

como variável fundamentalista, expressa nos modelos multifatoriais já mencionados. 

Fama e French (1993) também apresentaram evidências de relações significativas entre 

retorno das ações e B/M ao posteriormente acrescentar essa variável ao seu modelo de três 

fatores e, mais recentemente, a um modelo de cinco fatores: prêmio de mercado, tamanho, B/M, 

lucratividade e nível de investimento (FAMA e FRENCH, 2015). 

Já conhecidos os efeitos do tamanho e do B/M, uma primeira inovação no modelo de 

cinco fatores consiste da inclusão do índice de lucratividade operacional, mensurado pela razão 

entre o lucro operacional e o patrimônio líquido. A variável corresponde aos retornos das ações 

com alta lucratividade (robustas) menos os das ações com baixa lucratividade (fracas), 

originalmente robust minus weak. 

O outro fator considerado diz respeito ao investimento, este consistindo na variação no 

total de ativos de um ano para o outro, sempre nos fins dos anos fiscais. No caso, é o ativo total 

em t-1 menos o ativo total em t-2, dividido pelo ativo total em t-2. A variável formada a partir 

desse indicador consiste do retorno de ações de empresas conservadoras, com baixo nível de 

investimento adicional em ativos, menos o retorno das ações de empresas agressivas, com altos 

níveis de investimento em novos ativos. No original, conservative minus aggressive. 

O período de análise na construção do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) 

vai de julho de 1963 a dezembro de 2013, com dados das bolsas de valores NYSE, AMEX e 

NASDAQ, coletados nas bases CRSP e Compustat. O novo modelo proposto pelos autores 

demonstrou melhores resultados relativamente ao modelo de três fatores, permitindo explicar 

entre 71% e 94% das variações dos retornos a partir das variáveis acima mencionadas. 

São essas evidências que respaldam o uso desses modelos multifatoriais como base para 

estratégias de arbitragem, na pressuposição de que valores acima ou abaixo dos previstos por 

esses modelos orientam as posições assumidas no mercado de capitais pelos insider traders. 

 

2.3 Bases da Construção Metodológica e Desenvolvimento das Hipóteses de Pesquisa 

 

Relembrando, Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) desenvolveram o CAPM, 

um modelo de precificação que calcula o retorno esperado com base no conceito de prêmio pelo 



12 

 

risco. Estes autores pressupunham que, para que seus modelos funcionassem, o mercado tinha 

que ser eficiente, num plano onde investidores poderiam emprestar e pedir emprestado recursos 

à taxa livre de risco e que tinham expectativas homogêneas acerca dos ativos. Foi a partir destes 

conceitos que Fama (1970) desenvolveu a Hipótese de Eficiência de Mercado – HEM, 

conforme já mencionado. 

No desenvolvimento da HEM, diversos estudos foram realizados se contrapondo a essa 

hipótese, comprovando que os mercados podem apresentar níveis de ineficiência e consequente 

possibilidade de obter ganhos anormais (acima da média de mercado) a partir de sobre-reações 

(Overreaction) provocadas por investidores que agem irracionalmente. 

Efeitos comportamentais, ao ocorrerem com regularidade, permitem rejeitar a Hipótese 

de Eficiência de Mercado inclusive na sua forma fraca, já que os preços atuais não incorporaram 

preços históricos, sendo esses preços passados preditivos de cotações futuras. 

É possível afirmar que uma parte da ocorrência desses efeitos pode ser explicada pela 

própria movimentação de compra e venda dos ativos, natural do mercado. Conforme o próprio 

Sharpe (1964) explica durante a formulação do CAPM, em uma situação de equilíbrio, todos 

irão investir na carteira C tangente à CML, a qual é a carteira de mercado, o que levará a um 

reajuste dos preços para cima (devido à demanda maior que a oferta), diminuindo a sua 

expectativa de retorno e fazendo com que C ande para baixo no plano de média-variância. 

Como diminui a expectativa de retornos em C, os investidores começam a modificar 

suas posições para outras carteiras fora da fronteira eficiente, fazendo com que estas aumentem 

sua expectativa de retorno e andem para cima no plano de média-variância. O resultado é que, 

em uma situação de equilíbrio, a fronteira eficiente se torna linear, conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fronteira eficiente com o mercado em equilíbrio 

Fonte: Elaboração Própria com Base em Sharpe (1964) 

 

A partir de então, carteiras que antes não faziam parte da fronteira eficiente passam a 

fazer, quando esta se torna linear. Entretanto, estudos como os de DeBondt e Thaler (1985) e 

Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) demonstram que carteiras supostamente fora da fronteira 

eficiente no período de formação (aquelas com os piores retornos comparadas com aquelas que 

tiveram os melhores retornos) foram as que deram os melhores retornos de três a cinco anos 

depois, com diferenças significativas de desempenho entre as carteiras (as eficientes e as não-

eficientes ex-ante), e não retornos próximos ou semelhantes. Essas diferenças de desempenho, 

alternando os resultados, indicaram o Efeito Overreaction. 
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Estes retornos anormais 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 racional em virtude de desvios comportamentais. 

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, conforme equação 2, discriminada abaixo: 

 

)())(()( * iARRERRE fmifi                                              (2) 

 

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

medida de risco do ativo i em relação ao mercado caso este seja eficiente; E(Rm) é a esperança 

de retorno da carteira de mercado; e  A(i) é a expectativa de retorno anormal do ativo i.  

Na pesquisa realizada por Shefrin e Statman (1994), os autores mencionam que 

DeBondt e Thaler (1985) identificaram que os betas das ações perdedoras no ano de formação 

são menores que os betas das vencedoras no mesmo período, mas que no período de análise dos 

retornos (de três a cinco anos depois da formação), essa relação se inverte. De certa forma, esta 

pesquisa busca explicar o porquê desta inversão. 

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 se baseiam na 



14 

 

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. 

Desta forma, e para o desenvolvimento das hipóteses de pesquisa, 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 e dos efeitos Momentum e 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 apresentadas, 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 proposto por 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. 

Na tentativa de fazer aqui uma simulação daquilo que se quer testar, suponha-se uma 

carteira eficiente C. Os outsiders, aqueles que negociam a partir das tendências de preços 

conforme a classificação de Mendel e Shleifer (2011), posicionam-se corretamente nesta 
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carteira, aumentando os preços dos ativos. Por sua vez, os noise traders, com um 

comportamento de manada, seguem os outsiders e investem também em C, fazendo aumentar 

mais ainda os preços (além do seu preço justo), e ficando com expectativa de retorno inferior 

àquela prevista, caso estivesse sobre a fronteira eficiente. Isto representa que o ponto C ficaria 

abaixo da CML. 

Já os arbitradores, também chamados insider traders na mesma classificação dos 

autores supramencionados, visualizam esta movimentação e saem de C em busca de carteiras 

montadas com base em ativos subavaliados por uma análise fundamentalista e que, portanto, 

tem alta expectativa de retorno, e lá se posicionam, aumentando os preços e diminuindo a 

expectativa de retorno das carteiras. 

Já que os arbitradores saem de C, diminuem os preços dos ativos que compõem essa 

carteira, aumentando a expectativa de retorno. Nesta fase, outsiders realizam seus lucros, 

retirando também suas posições em C e fazendo com que os preços diminuam ainda mais. Por 

fim, noise traders acompanham o movimento dos outros grupos como em uma manada, fazendo 

com que os preços diminuam mais do que deveriam e, portanto, ficando com alta expectativa 

de retorno, acima da CML. Quando chega a este ponto, as outras carteiras nas quais os 

arbitradores investiram já estão abaixo da CML, e eles saem destas posições e voltam a investir 

em C, reiniciando o ciclo.  

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 duas as hipóteses a serem testadas, sendo a primeira 

delas referente à ocorrência do efeito Overreaction, conforme segue. 

 

Hipótese I 

 

 H0: Não 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 inexistência 

do Overreaction no mercado de capitais brasileiro entre 1995 e 2015. 

 

 H1: 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.  
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Em busca da análise da referida hipótese de ocorrência do Overreaction, será 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. 

Conforme a simulação de investimento na carteira C descrita mais acima, a segunda 

parte deste estudo busca explicar o porquê da ocorrência do Overreaction através do fato de 

que os movimentos de ascensão e declínio dos preços dos ativos para acima e para abaixo da 

CML podem ter como causa os desvios de comportamento dos noise traders no mercado. 

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 anormal. Sendo assim, define-se a Hipótese II. 

 

Hipótese II 

 

 H0: Não 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), 

não sendo esta diferença explicada pela atuação dos noise traders no mercado de 

capitais brasileiro, conforme método de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

 

 H1: 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 no mercado de capitais 

brasileiro, conforme método de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

 

Para verificação da hipótese II, o retorno anormal será calculado conforme metodologia 

de Shefrin e Statman (1994), sendo este retorno anormal correlacionado com o modelo de 

evidenciação do efeito manada proposto por Chang, Cheng e Khorana (2000), utilizando a 

variável Cross-Section Absolute Deviation of Returns (CSAD), para identificação do 

comportamento dos noise traders. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção está dividida em três subseções, quais sejam: (1) a descrição da coleta e 

organização da base de dados, explicando como as carteiras foram formadas; (2) a descrição 

sobre os procedimentos metodológicos de análise dos resultados da Hipótese I; e (3) os 

procedimentos metodológicos de análise dos resultados da Hipótese II. 
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3.1 Coleta e Organização da Base de Dados 

 

Para testar as hipóteses propostas na seção anterior, 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 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 qual é calculada conforme a 

equação 3, a seguir. 

 

1

1
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R                                                            (3)           

 

Onde: Ri é o retorno da ação no mês analisado; Pt é o preço da ação no mês t; e Pt-1 corresponde 

ao preço da ação no mês imediatamente anterior a t.  

No caso de não haver negociação no último dia do mês, tolerou-se disponibilidade até 

30 dias, tendo a mesma tolerância para todas as outras variáveis coletadas. 

A variável “retorno”, apresentada na equação 3, 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), quais sejam: (a) o retorno médio do mercado brasileiro, 

representado pelo Índice Bovespa (IBOVESPA); (b) o retorno do ativo livre de risco, 

representado pela taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI); (c) o tamanho da 

empresa, medido pelo seu valor de mercado; (d) a relação entre o valor contábil da empresa e 

o valor de mercado, medido pelo índice Book-to-Market; (e) a rentabilidade operacional do 

patrimônio líquido, calculada pela divisão do Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) pelo 

Patrimônio Líquido (PL); e (f) o percentual de aumento dos investimentos, calculada pela 

diferença entre o ativo total de um período e do outro. 

Enquanto as variáveis de (a) a (d) serão utilizadas na análise de regressão da mesma 

forma como foram coletadas no Sistema Economática, as variáveis (e) e (f) são calculadas. 

Primeiramente, a rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido é mensurada conforme 

equação 4, apresentada a seguir: 
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Onde: OPt (de Operational Profitability) é a rentabilidade operacional da empresa no período 

t; LAIRt é o Lucro Antes do Imposto de Renda no período t; e PLt corresponde ao Patrimônio 

Líquido no mesmo período. 

Já o percentual de crescimento dos investimentos da empresa à qual a ação se refere é 

mensurado pela equação 5, conforme segue: 
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Onde: INVt é a taxa de investimento da empresa no período t; ATt é o Ativo Total da empresa 

no período t; e ATt-1 corresponde ao Ativo Total no período imediatamente anterior a t. 

Um resumo de todas as variáveis que serão coletadas está apresentado no Quadro 1, com 

o nome da variável, a finalidade, a operacionalização e também o indicativo da periodicidade 

nos quais estes dados serão coletados durante todo o período (de 1995 a 2015). 

Vale acrescentar que também foram calculados os logaritmos naturais do valor de 

mercado da empresa, para que esta variável (a qual geralmente tem altos valores) esteja mais 

adequadas para correlações e regressões tendo como variável dependente o retorno esperado. 

Toda a base de dados aqui descrita foi montada em planilhas eletrônicas do Microsoft 

Excel 2010, sendo uma planilha para cada período de análise. 

 

Quadro 1 – Variáveis da Base de Dados 
Variável Finalidade Operacionalização Periodicidade 

Retorno (Ri) Calcular o retorno das carteiras Equação 3 Mensal e Diária 

Índice Bovespa (Rm) 
Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 

Coletado diretamente 

no Economática 
Mensal 

Taxa CDI (Rf) 
Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 

Coletado diretamente 

no Economática 
Mensal 

Valor de Mercado (VM) 
Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 

Coletado diretamente 

no Economática 
Trimestral 

Book-to-Market (BM) 
Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 

Coletado diretamente 

no Economática 
Trimestral 

Rentabilidade Operacional 

do Patrimônio Líquido 

(OP) 

Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 
Equação 4 Trimestral 

Taxa de crescimento dos 

investimentos no Ativo 

(INV) 

Variável a ser utilizada no 

Modelo de Cinco Fatores 
Equação 5 Trimestral 

Fonte: Elaboração própria 

 

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. 
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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 (reduzindo o risco não-sistemático). 

Para tal, primeiramente foi calculado o retorno acumulado de cada ação no ano de 

formação de carteira, sendo então as ações classificadas em ordem decrescente deste retorno 

acumulado. Sendo assim, selecionaram-se as 15 primeiras ações para compor a carteira 

denominada vencedora e as 15 últimas ações para compor a carteira denominada perdedora. 

Além dos retornos acumulados de cada carteira, foi analisado também o retorno 

diferencial, conforme proposto por Jegadeesh e Titman (1993), que consiste no resultado 

associado à diferença entre as carteiras vencedoras e perdedoras, a qual se espera que seja 

negativa, já que a hipótese a ser testada prevê que o retorno das ações perdedoras no período de 

formação seja superior ao das vencedoras cinco anos depois. O retorno diferencial é calculado 

tal como na equação 6, apresentada a seguir: 

 

CPCVD RRR                                                              (6)           

 

Onde: RD é o retorno diferencial no período analisado; RCV é o retorno da carteira vencedora 

no período analisado; e RCP corresponde ao retorno da carteira perdedora no mesmo período. 

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). Os 

períodos de formação e análise dos retornos das carteiras são apresentados no Quadro 2, a 

seguir. 

 

Quadro 2 – Períodos de Formação e Análise das Carteiras 
Iteração Formação Análise 

1 Jan/95 a Dez/95 Jan/96 a Dez/00 

2 Jan/96 a Dez/96 Jan/97 a Dez/01 

3 Jan/97 a Dez/97 Jan/98 a Dez/02 
4 Jan/98 a Dez/98 Jan/99 a Dez/03 

5 Jan/99 a Dez/99 Jan/00 a Dez/04 
6 Jan/00 a Dez/00 Jan/01 a Dez/05 

7 Jan/01 a Dez/01 Jan/02 a Dez/06 
8 Jan/02 a Dez/02 Jan/03 a Dez/07 

9 Jan/03 a Dez/03 Jan/04 a Dez/08 

10 Jan/04 a Dez/04 Jan/05 a Dez/09 
11 Jan/05 a Dez/05 Jan/06 a Dez/10 

12 Jan/06 a Dez/06 Jan/07 a Dez/11 
13 Jan/07 a Dez/07 Jan/08 a Dez/12 

14 Jan/08 a Dez/08 Jan/09 a Dez/13 

15 Jan/09 a Dez/09 Jan/10 a Dez/14 
16 Jan/10 a Dez/10 Jan/11 a Dez/15 

Fonte: Elaboração própria 

 

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. O retorno 

acumulado nos cinco anos de análise é a variável objeto de exame para fins de não rejeição da 

hipótese I. Os procedimentos de verificação desta hipótese são descritos mais adiante. 
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De forma a dar continuidade à pesquisa na análise da Hipótese II, foi considerada toda 

a base de dados (e não apenas as 15 ações vencedoras e as 15 ações perdedoras), sendo 

necessário calcular uma regressão com os dados das ações referente ao modelo de Cinco Fatores 

de Fama e French (2015), para que então se tenha um modelo de previsão do retorno esperado, 

conforme equação 7, a seguir. 

 

)()()()()()( 54321 INVOPBMLnRRRRE VMfmfi                   (7) 

 

Onde: E(Ri- Rf) é a esperança do prêmio de risco da ação; Rm é retorno da carteira de mercado, 

medido pelo IBOVESPA; Rf é o retorno do ativo livre de risco, medido pelo CDI; LnVM é o 

logaritmo natural do valor de mercado da empresa à qual a ação se refere; BM é o Book-to-

Market da empresa à qual a ação se refere; OP é a rentabilidade operacional do Patrimônio 

Líquido da empresa à qual a ação se refere; e INV é a taxa de crescimento do ativo total da 

empresa à qual a ação se refere. 

Após ser rodada a regressão, parte-se para o cálculo do retorno esperado em cada 

período analisado com base na regressão, utilizando-se dos betas calculados e dos indicadores 

já coletados, e então calcula-se o retorno anormal, que é a diferença entre o retorno observado 

e o retorno esperado do período, baseando-se em uma reorganização da equação proposta por 

Shefrin e Statman (1994) e apresentada na equação 8, a seguir. 

 

)()( ii RERiA                                                             (8) 

 

Onde: A(i) é o retorno anormal da ação i; Ri é o retorno observado da ação no período analisado; 

e  E(Ri) é a esperança de retorno do ativo i calculada pela regressão baseada no Modelo de 

Cinco Fatores de Fama e French (2015).  

 

3.2 Procedimentos de análise da Hipótese I 

 

A análise estatística e econométrica a ser desenvolvida pode ser dividida em duas 

frentes, conforme as hipóteses desenvolvidas. Primeiramente, em relação à Hipótese I, busca-

se verificar o comportamento dos retornos ao longo do tempo, identificando a partir de quantos 

meses/anos o efeito Overreaction passa a ocorrer. Desta forma, é possível aplicar a análise 

econométrica de séries temporais. 

De forma a deixar mais claro como será realizada a análise, é necessário trazer à tona a 

Hipótese I, agora abordando-a de forma a desenvolver equações que a representem. 

 

 H0: Não 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 inexistência 

do Overreaction no mercado de capitais brasileiro entre 1995 e 2015. 

 

0)|()|( 11   tCPttCVt FREFRE                                               (9) 
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 H1: 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. 
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Onde: )|( 1tCVt FRE  corresponde ao retorno esperado da carteira vencedora t meses após o 

período de formação; e )|( 1tCPt FRE  é o retorno esperado da carteira perdedora nos t meses após 

o período de formação.  

Após a montagem da base de dados (a qual é montada para cada ano de formação e 

cinco anos de análise, gerando 16 iterações no período) e a aplicação dos filtros previstos, os 

dados foram classificados em ordem decrescente de retorno no período de formação (primeiro 

ano), e então selecionadas as 15 ações com o maior retorno na formação para compor a carteira 

vencedora e as 15 ações com o menor retorno na formação para compor a carteira perdedora 

(formando então 32 carteiras, sendo 16 vencedoras e 16 perdedoras).  

A periodicidade escolhida de doze meses de formação e análise do Overreaction de 

treze a sessenta meses corrobora com os estudos de Debondt and Thaler (1985) e de Chopra, 

Lakonishok and Ritter (1992). Após a montagem destas 32 carteiras, foram calculados os 

retornos médios mensais de cada uma delas, considerando pesos iguais para cada uma das 15 

ações da carteira. Em seguida, foram calculados os retornos acumulados em cada período de 

análise, os quais consistem na soma dos retornos dos períodos anteriores com o período atual. 

Estes resultados de retornos acumulados serão então apresentados em tabelas e gráficos. 

Para verificar se o retorno acumulado de longo prazo da carteira perdedora é 

significativamente maior do que o retorno acumulado de longo prazo da carteira vencedora (não 

rejeitando a hipótese de Overreaction), é necessário aplicar testes de comparação de médias. 

Pela natureza dos dados (retornos acumulados das carteiras nos períodos), avalia-se a 

necessidade de utilização de um teste de comparação de médias não-pareado, pois trata-se da 

comparação de dois subconjuntos de casos (vencedoras e perdedoras) de uma mesma variável 

(retorno acumulado). Como os dados poderão ter ou não uma distribuição normal, os testes a 

serem aplicados são ou o Teste T de Student Não-Pareado (para distribuições paramétricas) ou 

o Teste de Mann-Whitney U (para distribuições não-paramétricas).   

De uma forma geral, a expectativa é de que ações vencedoras percam no longo prazo, e 

que ações perdedoras vençam no mesmo período, identificando então o Overreaction. Diante 

disso e da não-rejeição desta hipótese que poderá ser identificada por meio dos testes de 

comparação de médias, a análise de séries temporais permite dar continuidade à análise ao 

inferir, entre outras interpretações, qual a melhor defasagem para os retornos em questão e qual 

o melhor modelo explicativo do comportamento desses retornos. 

Antes da definição do melhor modelo descritivo da tendência dos retornos mensais 

analisados, há a necessidade de uma verificação da estacionariedade da série para adequação 

das previsões, sendo para isso utilizado o teste de Dickey-Fuller (raiz unitária). 
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Para testar a hipótese conjunta de que todos os coeficientes de autocorrelação ρ são 

simultaneamente nulos, foi calculada a estatística de Ljung – Box, utilizada para amostras 

pequenas. No caso de aceitação da hipótese de que as autocorrelações são nulas, é necessário 

realizar a diferenciação para que as autocorrelações sejam diferentes de zero, sendo gerado um 

modelo Autoregressivo Integrado e de Média Móvel – ARIMA para descrever os dados. 

A previsão possibilitada pelas regressões de séries temporais pode ser baseada não 

apenas em modelos AR ou MA, de forma exclusiva, mas nos dois simultaneamente, 

representando um modelo ARMA (p, q) ou ainda ARIMA (p, d, q), caso seja necessário 

diferenciar a série de dados (GUJARATI e PORTER, 2011).  

Para identificar se os dados analisados se tratam de um processo autoregressivo ou de 

média móvel, foram inicialmente calculados os valores apropriados de p e q. Para isso foi 

utilizado o correlograma e o correlograma parcial para perceber em que períodos de defasagem 

existem mais correlações com a variável dependente ou de correlação entre as observações com 

k períodos de defasagem, ou seja, entre y e dos componentes de média móvel tu e ktu . 

Após a identificação dos valores apropriados de p e q, o próximo passo consiste em 

estimar os parâmetros dos termos autoregressivo e de média móvel incluídos no modelo. Para 

esta estimativa, foram feitos os cálculos de vários modelos e selecionado aquele com o menor 

critério de informação de Akaike (AIC). 

Depois de escolhido um modelo ARMA em particular e estimados seus parâmetros, 

verificou-se em seguida se o modelo escolhido se ajusta aos dados razoavelmente bem. Um 

teste simples do modelo escolhido consiste em verificar se os resíduos estimados desse modelo 

são ruídos brancos; se são, pode-se aceitar o ajuste específico; caso contrário, volta-se ao início 

de todo o processo, conhecido como método de Box-Jenkins (op. cit., 2011). 

Nesta pesquisa, a regressão de séries temporais foi rodada para a série de dados de 

retorno diferencial, sendo este explicado em função de seu próprio lag. Além disso, foi 

verificado se o melhor modelo para a descrição do rendimento seria autoregressivo, de média 

móvel ou os dois em conjunto, caracterizando um modelo ARMA. 

 

3.3 Procedimentos de análise da Hipótese II 

 

Após a análise dos Resultados referentes à Hipótese I, parte-se para a análise da 

Hipótese II, cujo objetivo consiste em explicar que – possivelmente - as diferenças entre os 

retornos observados e os retornos esperados são causados por desvios de comportamento dos 

investidores. 

Destaca-se que, não sendo rejeitada a Hipótese I de que ocorre o Overreaction no 

mercado de capitais brasileiro, trata-se de uma anomalia que, portanto, irá gerar um retorno 

anormal. Neste contexto, vale salientar o que disseram os autores Grinblatt, Titman e Wermers 

(1995, p. 3), de que há uma diferença entre retornos anormais causados por ações 

subvalorizadas e aqueles causados por comportamentos irracionais. 

De forma a esclarecer estas diferenças, precisa-se primeiro de um modelo de previsão 

do retorno que considere variáveis passíveis de identificar esta subvalorização. Conforme já 

explorado no Referencial, o modelo escolhido foi o de Cinco Fatores de Fama e French (2015). 
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Para realizar esta análise, salienta-se que foi considerada toda a base de dados do período 

com as exclusões já aplicadas, e não apenas as duas carteiras com as 15 ações vencedoras e 

com as 15 ações perdedoras. Além disso, novas exclusões foram aplicadas à amostra, quais 

sejam: dados de Valor de Mercado (VM), rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido (OP) 

e taxa de investimento no ativo (INV) no ano de formação devem ser não nulos e dados de 

Book-to-Market (BM) devem ser não nulos e não negativos.  

Após a aplicação dos filtros, foram montadas 16 carteiras em cada iteração de tempo, 

conforme os seguintes passos: (a) a amostra foi classificada em ordem crescente de Valor de 

Mercado (VM) e dividida em duas partes (Pequenas e Grandes); (b) Cada parte foi classificada 

em ordem decrescente de Book-to-Market (BM), dividindo as duas partes já existentes em duas 

novas (Alto BM e Baixo BM); (c) As quatro carteiras já formadas foram então classificadas em 

ordem decrescente de rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido (OP) e novamente 

divididas (em Robustas e Fracas), gerando oito carteiras; (d) Por fim, as oito carteiras foram 

classificadas em ordem crescente de taxa de investimento no ativo (INV) e novamente divididas, 

gerando as 16 carteiras que serão analisadas. 

Como são 16 as iterações de tempo apresentadas no Quadro 2, foram montadas 256 

carteiras, sendo necessário rodar uma regressão com dados em painel, ou seja, com os dados de 

todas as iterações, tendo a finalidade de verificar o poder explicativo das variáveis, e também 

como a variável dependente pode ser autoexplicativa ao longo do tempo. 

Vale destacar que a regressão não foi rodada para uma parte do período e testada em 

outro, e sim rodada utilizando os dados de todos os períodos, pois tem por finalidade verificar 

o quanto as variáveis do modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015) explicam os 

retornos das ações. 

Além disso, o objetivo de rodar esta regressão consiste em ter um modelo de previsão 

do retorno esperado, para então calcular o retorno anormal, que é a diferença entre o retorno 

observado e o retorno esperado pelo modelo. Sendo assim, o foco principal desta segunda seção 

de análise consiste em comprovar que este retorno anormal é causado pelos desvios de 

comportamento dos noise traders. Portanto, relembra-se aqui a Hipótese II, com equações: 

 

 H0: Não 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), 

não sendo esta diferença explicada pela atuação dos noise traders no mercado de 

capitais brasileiro, conforme método de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

 

0)|(| 151   tFttRt FREFR                                              (11) 

 

 H1: 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 no mercado de capitais 

brasileiro, conforme método de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

 

0)|(| 151   tFttRt FREFR                                              (12) 
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Onde: )|( 1tRt FRE  corresponde ao retorno observado da carteira, t meses após a formação; e

)|( 15 tFt FRE  é o retorno esperado da carteira calculado pelo Modelo de Cinco Fatores de Fama 

e French (2015), no mesmo período.  

As diferenças entre o retorno observado e o retorno esperado de acordo com o modelo 

de Cinco Fatores de Fama e French (2015), o qual prevê um mercado em equilíbrio, foram 

testados conforme os testes de comparação de médias tradicionalmente utilizados. Por se tratar 

de subconjuntos de dados diferentes, sendo um o retorno observado e o outro o retorno 

esperado, trata-se de testes não-pareados, os poderiam ser gaussianos ou não. Nestes casos, foi 

utilizado ou o Teste t de student não pareado ou o teste de Mann-Whitney U. 

Estes testes inferem acerca de diferenças significativas entre o retorno observado e o 

esperado. Entretanto, não são capazes de inferir se essas diferenças são causadas ou não por 

desvios comportamentais do grupo de investidores denominados por Mendel e Shleifer (2011) 

como noise traders. 

Para verificar se os desvios do retorno observado em relação ao retorno esperado foram 

causados por efeitos comportamentais, foi feita uma aplicação do método de Chang, Cheng e 

Khorana (2000), no qual foi calculado o CSAD para cada carteira em todo o período de análise, 

conforme equação 13:  

 

1-

-
=
∑ ,,

n

RR
CSAD

tmti

t
                                  (13) 

 

Onde: CSADt é o desvio absoluto médio dos retornos da carteira no período t; Ri,t é o retorno 

observado da ação i no mês t; Rm,t se refere ao retorno médio do mercado (IBOVESPA) no 

mesmo período de análise; n significa a quantidade de ações na carteira. 

Em seguida, foi aplicado o teste de não linearidade proposto pelos mesmos autores, 

sendo o CSAD médio a variável dependente. Estabelecendo a relação desse desvio com o 

retorno médio de mercado tanto linearizado como em sua forma não linear, espera-se que o 

parâmetro 𝛽2 seja negativo e significativo, indicando o efeito manada, o qual é caracterizado 

como um desvio nos preços causados pelos noise traders no mercado (equação 14). 

 

ttmtmt RRCSAD   2

.2,1                                          (14) 

 

Onde: CSADt é o desvio absoluto médio dos retornos da carteira no período t; α é a constante 

da equação; Rm,t se refere ao retorno médio do mercado (IBOVESPA) no mesmo período de 

análise, o qual aparece na forma linear no beta 1 e na forma não linear (quadrado) no beta 2; e 

ε é o termo de erro. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Seguindo a execução dos procedimentos metodológicos, os dados descritos no Quadro 

1 foram coletados do Economática, considerando as 16 iterações de tempo para formação e 

análise (apresentadas no Quadro 2), sendo então aplicados os filtros para seleção da amostra 
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(ações de instituições não bancárias com status de negociação ativo na BM&FBOVESPA e que 

tenham tido no mínimo uma negociação mensal no ano de formação). 

Após a aplicação destes filtros, calculou-se a amostra em cada período de iteração para 

formação e análise, bem como o percentual da amostra em relação ao total de ações ativas na 

BM&FBOVESPA no momento. Estes dados estão apresentados na Tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 - Amostra de Ações Negociadas na BM&FBOVESPA 
Os dados da coluna “amostra” referem-se ao total de ações ativas na BM&FBOVESPA (excluindo-se o 

setor financeiro) e que tiveram no mínimo uma negociação mensal no ano de formação da carteira. O 

percentual em relação ao total refere-se às 604 ações atualmente negociadas na BM&FBOVESPA. 

Ano de Formação Amostra % do Total 
1995 81 13,41% 

1996 93 15,40% 

1997 86 14,24% 

1998 77 12,75% 

1999 83 13,74% 

2000 105 17,38% 

2001 98 16,23% 

2002 97 16,06% 

2003 104 17,22% 

2004 117 19,37% 

2005 133 22,02% 

2006 149 24,67% 

2007 209 34,60% 

2008 250 41,39% 

2009 246 40,73% 

2010 258 42,72% 

Fonte: Elaboração própria após coleta de dados no Economática 

 

Esta seção de análise e discussão dos resultados está dividido em duas subseções, sendo 

estas referentes aos resultados de cada uma das duas hipóteses estabelecidas. 

 

4.1 Resultados da Hipótese I: Overreaction no Brasil 

 

Dos dados coletados referentes às ações apresentadas na Tabela 1, em cada ano de 

formação das carteiras (1995 a 2010) estes ativos foram classificados em ordem decrescente de 

retorno acumulado naquele ano, sendo então selecionadas as 15 ações com os maiores retornos 

a carteira vencedora e as 15 ações com os piores retornos a carteira perdedora. 

Sabendo-se que estas carteiras tiveram suas ações igualmente ponderadas, foram 

analisados os retornos nos cinco anos seguintes à formação. Desta forma, totalizam-se 32 

carteiras analisadas nesta primeira etapa, sendo 16 vencedoras e 16 perdedoras, uma vencedora 

e uma perdedora para cada período de formação, conforme resultados da Tabela 2, a seguir. 

Conforme se observa na Tabela 2, nos 16 anos em que foram formadas carteiras, as 

carteiras vencedoras sempre tiveram retornos positivos no período de formação, enquanto que 

as carteiras perdedoras sempre tiveram prejuízos. Entretanto, a situação não é a mesma quando 

se considera os cinco anos ou sessenta meses posteriores, existindo períodos que tanto a carteira 

vencedora como a perdedora obtiveram lucros ou prejuízos simultaneamente. 
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Tabela 2 – Retorno Acumulado das Carteiras Vencedoras e Perdedoras 
Os dados são apresentados por ano de formação. Primeiramente apresenta-se o retorno acumulado na 

formação; em seguida, demonstra-se o retorno acumulado da mesma carteira nos cinco anos seguintes; 

por fim, apresenta-se o retorno diferencial (diferença dos retornos acumulados das carteiras vencedoras 

e perdedoras nos 60 meses seguintes à formação).   

Anos 

  
Retorno Acumulado 

no ano de formação 
  

Retorno acumulado 

 nos 60 meses seguintes 
  

Retorno 

diferencial 

nos 60 meses 

seguintes 
 Carteira 

Vencedora 

Carteira 

perdedora 
 Carteira 

vencedora 

Carteira 

perdedora 
 

1995  27,31% -75,70%  148,98% 246,12%  -97,14% 

1996  118,48% -52,41%  178,86% 260,40%  -81,54% 

1997  82,64% -55,43%  51,65% 201,51%  -149,86% 

1998  78,27% -61,88%  161,41% 168,51%  -7,10% 

1999  485,93% -25,45%  161,43% 172,72%  -11,29% 

2000  201,95% -40,77%  113,24% 173,39%  -60,15% 

2001  55,64% -45,07%  142,72% 179,50%  -36,78% 

2002  106,18% -55,73%  176,25% 298,33%  -122,08% 

2003  312,97% -16,88%  141,44% 118,94%  22,50% 

2004  195,67% -28,87%  142,78% 163,71%  -20,93% 

2005  130,91% -48,40%  108,43% 340,47%  -232,04% 

2006  309,62% -22,11%  44,61% 149,27%  -104,66% 

2007  832,38% -36,22%  54,91% 13,11%  41,80% 

2008  55,29% -88,10%  -29,96% 52,71%  -82,68% 

2009  376,75% -22,46%  -54,01% -62,17%  8,16% 

2010  170,23% -46,11%  -77,67% -104,08%  26,41% 

MÉDIA   221,26% -45,10%   91,57% 148,28%   -56,71% 

Fonte: Elaboração própria após a formação das carteiras no Microsoft Excel 2010 

 

Todavia, ao se analisar o retorno diferencial, que é a diferença entre o retorno acumulado 

da carteira vencedora e o retorno acumulado da carteira perdedora nos cinco anos de análise, 

percebe-se que na maioria das iterações analisadas este foi negativo, apresentando-se de forma 

descritiva o Overreaction. Ou seja, em 12 das 16 iterações de tempo analisadas, a carteira 

perdedora na formação traz retornos acumulados 60 meses depois que são maiores do que o 

retorno da carteira vencedora nos mesmos períodos. A média dos resultados de retorno no 

período de formação e no período de análise de todas as iterações de tempo são apresentadas 

na Figura 2, a seguir. 

Através da Figura 2, observa-se que as carteiras vencedoras obtiveram um retorno médio 

de 221,26% nos anos de formação e de 91,57% nos cinco anos posteriores, ou seja, um 

desempenho médio em cinco anos pior do que o desempenho em um único ano de formação. 

Por outro lado, as carteiras perdedoras tiveram um prejuízo médio de 45,10% nos anos de 

formação e renderam 148,28% nos cinco anos posteriores. 

Destaca-se aqui que nos anos de formação de 2003, 2007, 2009 e 2010, únicos períodos 

nos quais as carteiras vencedoras tiveram retornos maiores do que as perdedoras nos sessenta 

meses seguintes, o retorno diferencial (da carteira vencedora menos o da perdedora) estava 

negativo no início e se tornou positivo em períodos específicos. No caso das carteiras formadas 

em 2003 (análise de 2004 a 2008) e em 2007 (análise de 2008 a 2012), ambas as reversões 
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ocorreram em 2008, ano da crise do mercado americano. Já em relação às carteiras formadas 

em 2009 (análise de 2010 a 2014) e em 2010 (análise de 2011 a 2015), as reversões aconteceram 

em 2012 e 2011, respectivamente, que foram os anos nos quais a crise norte-americana de 2008 

mais refletiram no Brasil. 

 

 
Figura 2 – Retorno Médio das Carteiras Vencedoras e das Carteiras Perdedoras 

As barras em azul referem-se ao retorno das carteiras no período de formação (RForm), enquanto que 

as barras laranjas demonstram os retornos acumulados 60 meses após a formação das carteiras 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

A Figura 3 - a seguir - apresenta outra perspectiva do retorno médio acumulado das 

carteiras vencedoras e perdedoras, pois demonstra a sua evolução ao longo dos sessenta meses.  

 

 
Figura 3 – Retorno Médio Acumulado das Carteiras Vencedoras e das Carteiras 

Perdedoras e o Retorno Médio Diferencial nos 60 Meses de Análise 
Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

A Figura 3 demonstra que as carteiras vencedoras, na média, ainda têm um desempenho 

maior em termos de retorno do que as carteiras perdedoras nos 12 primeiros meses após a 

formação das carteiras, corroborando com os estudos de Jegadeesh e Titman (1993, 2011) e 

DeBondt e Thaler (1985) de que ocorre o Momentum (manutenção dos retornos) no curto prazo 

e o Overreaction no longo prazo (após doze meses de formação até sessenta meses). 

A análise descritiva demonstrou indicativos de que ocorre o Overreaction no Brasil, 

mas apenas com a aplicação de testes estatísticos é que será possível rejeitar ou não rejeitar a 
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hipótese analisada. O primeiro teste proposto foi o de comparação de médias entre os retornos 

das carteiras vencedoras e o das carteiras perdedoras. Como os resultados dos testes apontaram 

para uma não normalidade das séries de dados, o teste de comparação de médias não-pareado 

selecionado foi o de Mann-Whitney U. Os resultados estão apresentados na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Teste de Mann-Whitney U de Comparação de Médias entre os Retornos 

Acumulados das Carteiras Vencedoras e das Carteiras Perdedoras 
O Teste de Mann-Whitney U presume que está sendo testada a diferença de médias de uma mesma 

variável (retorno acumulado) para dois grupos diferentes (carteiras vencedoras e perdedoras). 

Média da Carteira Vencedora 896,94   Mann-Whitney U 399.785,000 

Média da Carteira Perdedora 1.024,06  Erro Padronizado 12.146,308 

Total de Observações (N) 1.920  Teste Estatístico Padronizado -5,023 

      Significância 0,000** 

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

 

Conforme demonstra a Tabela 3, o resultado do teste de Mann-Whitney U não rejeita a 

hipótese de que há diferenças entre os retornos acumulados nos sessenta meses de análise das 

carteiras vencedoras e perdedoras. Como a média das carteiras perdedoras é maior, temos um 

indicativo da ocorrência do Overreaction no mercado brasileiro no período analisado. 

No intuito de investigar a periodicidade correta na qual a reversão dos retornos das 

carteiras vencedoras e perdedoras ocorre, buscou-se desenvolver um modelo de regressão de 

séries temporais que demonstrasse essa periodicidade. Para realizar esta análise, primeiramente 

se analisou a estatística Q de Ljung-Box através do correlograma da variável de retorno 

diferencial médio em relação aos seus próprios lags, apresentado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Correlograma do Retorno Diferencial em relação ao seu próprio lag 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.941 0.941 55.841 0.000

2 0.884 -0.018 105.91 0.000

3 0.833 0.031 151.21 0.000

4 0.787 0.014 192.38 0.000

5 0.738 -0.049 229.25 0.000

6 0.670 -0.191 260.20 0.000

7 0.604 -0.035 285.78 0.000

8 0.542 -0.018 306.80 0.000

9 0.488 0.019 324.16 0.000

10 0.433 -0.034 338.09 0.000

11 0.372 -0.056 348.57 0.000

12 0.305 -0.099 355.76 0.000

13 0.267 0.196 361.39 0.000

14 0.230 -0.042 365.66 0.000

15 0.192 -0.013 368.71 0.000

16 0.153 -0.014 370.70 0.000

17 0.112 -0.055 371.78 0.000

18 0.076 -0.058 372.29 0.000

19 0.055 0.100 372.57 0.000

20 0.033 -0.038 372.67 0.000

21 0.012 0.023 372.68 0.000

22 -0.008 -0.004 372.69 0.000

23 -0.027 -0.038 372.76 0.000

24 -0.042 -0.058 372.94 0.000

25 -0.056 0.057 373.27 0.000

26 -0.072 -0.066 373.83 0.000

27 -0.094 -0.069 374.83 0.000

28 -0.116 -0.024 376.38 0.000

29 -0.136 -0.050 378.60 0.000

30 -0.155 -0.049 381.59 0.000

31 -0.185 -0.057 385.99 0.000

32 -0.215 -0.038 392.11 0.000

33 -0.242 -0.014 400.18 0.000

34 -0.267 -0.016 410.40 0.000

35 -0.297 -0.098 423.49 0.000

36 -0.328 -0.042 440.15 0.000

37 -0.356 0.011 460.68 0.000

38 -0.377 0.007 484.73 0.000

39 -0.389 0.018 511.60 0.000

40 -0.402 -0.009 541.70 0.000



29 

 

O correlograma apresentado acima demonstra uma diminuição suave no valor da 

autocorrelação e uma diminuição abrupta no valor da correlação parcial já no primeiro período. 

A autocorrelação é positiva e diminui lentamente até o 20º período de defasagem, quando então 

inverte o sinal, se tornando mais significativo até o 48º período, quando então volta a diminuir 

e deixa de ser significativo (não foi possível apresentar o correlograma completo por questões 

de diagramação). 

Para realizar afirmações acerca da estacionariedade ou não da série de dados de retorno 

diferencial, foi necessário fazer teste de raiz unitária de Dickey-Fuller. Os resultados do referido 

teste estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Teste de Raiz Unitária de Dickey-Fuller para o Retorno Diferencial Médio 
Estatística ADF significa Argumento de Dickey-Fuller. A primeira linha refere-se ao resultado da série 

de dados; já a segunda linha refere-se à sua 1ª diferenciação e a terceira linha à sua 2ª diferenciação. 

Descrição Estatística ADF Probabilidade Observações 

Série de Dados Ri_D 1,420018  0,9598 59 

1ª Diferenciação de Ri_D -7,664500  0,0000** 58 

2ª Diferenciação de Ri_D  -6,030341  0,0000** 53 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 4, a série de dados de retorno acumulado se 

apresentou como não estacionária, sendo necessário diferenciar a série de dados. Já na primeira 

diferenciação o teste de Dickey-Fuller mostrou uma série de dados estacionária. 

Ao elaborar o correlograma da primeira diferenciação, a estatística Q de Ljung-Box não 

se mostrou significativa, sendo necessário analisar o correlograma da segunda diferenciação. O 

correlograma da segunda diferenciação da série de dados está apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Correlograma do Retorno Diferencial Médio (2ª Diferenciação) 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.514 -0.514 16.144 0.000

2 0.048 -0.294 16.287 0.000

3 -0.087 -0.306 16.761 0.001

4 -0.055 -0.417 16.957 0.002

5 0.223 -0.142 20.223 0.001

6 -0.104 -0.096 20.953 0.002

7 0.036 -0.022 21.040 0.004

8 -0.101 -0.078 21.746 0.005

9 0.075 0.015 22.145 0.008

10 -0.046 -0.084 22.297 0.014

11 0.080 -0.003 22.771 0.019

12 -0.030 0.022 22.839 0.029

13 0.014 0.119 22.854 0.043

14 -0.092 -0.027 23.524 0.052

15 0.019 -0.081 23.553 0.073

16 0.094 -0.009 24.280 0.084

17 -0.055 -0.037 24.533 0.106

18 -0.064 -0.240 24.889 0.128

19 0.072 -0.119 25.350 0.149

20 0.014 -0.014 25.367 0.188

21 0.005 0.010 25.369 0.232

22 -0.070 -0.086 25.837 0.259

23 -0.017 -0.102 25.864 0.307

24 0.100 -0.012 26.890 0.310

25 -0.018 0.021 26.925 0.360

26 0.002 0.058 26.925 0.413

27 -0.048 0.106 27.184 0.454

28 0.018 0.114 27.220 0.506

29 -0.062 -0.098 27.681 0.535

30 0.147 0.038 30.383 0.446
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Antes de continuar, vale explicitar que não se deve confundir o conceito de retorno 

diferencial com as diferenciações realizadas para elaborar o modelo ARIMA. O retorno 

diferencial médio é a diferença das médias dos retornos acumulados das carteiras vencedoras e 

perdedoras, enquanto as diferenciações (subtrações dos valores da própria série de dados) são 

realizadas pelo próprio Eviews SV 8.0 para então se elaborar o melhor modelo ARIMA. 

Os resultados do correlograma da segunda diferenciação da série de dados analisada 

demonstram uma queda abrupta da autocorrelação já no primeiro lag e um declínio mais suave 

no valor da correlação parcial até a 5ª defasagem, indicando um processo de média móvel. 

Destaque para os valores de autocorrelação mais expressivos na 5ª defasagem e de média móvel 

na 18ª e na 19ª defasagem. 

Utilizando da análise do correlograma apresentado na Figura 5, decide-se pela utilização 

dos processos autoregressivos de lags 1 e 5, e dos processos de média móvel de lags 1 a 4 e das 

defasagens 18 e 19. Os resultados são apresentados na Tabela 5, a seguir. 

 

Tabela 5 – Resultados dos Critérios de Akaike e Schwarz nos Modelos Estimados 
A variável dependente é o retorno diferencial (retorno da carteira vencedora menos o retorno da carteira 

perdedora). 

Modelos Akaike Schwarz 

ARIMA (1, 2, 4) -3,331591 -3,225016 

ARIMA (1, 2, 0) -3,366073 -3,295024 

ARIMA (1, 2, 19) -3,404403 -3,297829 

ARIMA (1, 2, 18) -3,342189 -3,235614 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

 

O resultado da Tabela 5 demonstra que o modelo ARIMA (1, 2, 19) foi o melhor dentre 

os estimados, pois é o que possui o menor critério de Akaike. Como se trata da segunda 

diferenciação dos dados, trata-se originalmente de um processo autoregressivo de lag 1 e de 

média móvel de lag 19. Os resultados dos coeficientes são apresentados na Tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6 – Resultados dos Coeficientes do Modelo ARIMA escolhido 
O modelo a ser escolhido é aquele que possui o menor critério de Akaike, pois indica a melhor estimação 

do modelo de séries temporais. A variável dependente é o retorno diferencial (retorno da carteiras 

vencedora menos o retorno da carteira perdedora). 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T Probabilidade 

AR (1) -0,5227 0,0663 -7,8794 0,0000** 

MA (19) 0,6424 0,2550 2,5192 0,0147* 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

 

Os coeficientes dos estimadores da Tabela 6 demonstram um processo autoregressivo 

com sinal negativo, demonstrando relação negativa entre a segunda diferenciação do retorno 

diferencial médio e o seu valor no período imediatamente anterior. Já o coeficiente referente ao 

processo de média móvel de lag 19 é positivo, o qual significa que a segunda diferenciação do 

retorno diferencial médio é explicada pela diferença em relação à média de 19 períodos 

anteriores. Como o modelo se refere à segunda diferenciação, originalmente se refere ao 

período 21, corroborando com o período analisado de Overreaction, o qual ocorre geralmente 

entre 12 e 60 meses. 
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Os resultados dos testes dos pressupostos da regressão do modelo ARIMA são 

apresentados na Tabela 7, a seguir. 

 

Tabela 7 – Resultados dos Pressupostos do Modelo ARIMA escolhido 
São apresentados o R-quadrado ajustado, o teste de autocorrelação serial dos resíduos, o teste de 

normalidade dos resíduos e o teste de heterocedasticidade dos resíduos. 

Valor do R-quadrado Ajustado 0,4001   Estatística de Jarque-Bera 9,9749 

Estatística de Durbin-Watson 2,3182  Probabilidade de Jarque-Bera 0,0068 

Valor crítico DL 1,5500  Estatística do Teste de White 213,3962 

Valor crítico DU 1,6200   Probabilidade de White 0,0000** 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews Student Version 8.0 

 

A Tabela 7 demonstra que o modelo ARIMA (1, 2, 19) não apresenta autocorrelação 

serial dos resíduos, pois o valor da estatística de Durbin-Watson está situado entre DU e 4 – 

DU, e os coeficientes serem significativos demonstra baixa multicolinearidade entre eles. 

Entretanto, o modelo não apresentou dados com distribuição normal dos resíduos, apresentando 

também resíduos heterocedásticos. 

Tendo visto isso, conclui-se a seção de análise dos resultados referentes à Hipótese I, a 

qual trata da ocorrência do Overreaction no Brasil. A partir das análises efetuadas, não se pode 

rejeitar a hipótese de ocorrência do Overreaction no Brasil no longo prazo (cinco anos), quando 

as ações perdedoras se tornam vencedoras e vice-versa. Esta afirmação pode ser realizada com 

base no resultado do teste de comparação de médias de Mann-Whitney U. 

Na análise realizada para a modelagem de séries temporais, o cálculo da estatística Q de 

Ljung-Box no correlograma representado na Figura 4 demonstra uma inversão dos processos 

autoregressivos a partir do 20º período, tornando-se significativo a partir do 30º período. A 

análise descritiva demonstrou que, na média, a carteira perdedora passa a ganhar da carteira 

vencedora a partir do 12º mês de análise.  

Conclui-se então a análise dos resultados da Hipótese I, buscando explicar os motivos 

ou as causas da ocorrência do Overreaction no Brasil tanto pela subvalorização das ações 

(verificada por meio de indicadores fundamentalistas) como pelos desvios de comportamento 

dos investidores. Estas inferências serão desenvolvidas durante a segunda subseção de análise 

dos resultados, a seguir. 

 

4.2 Resultados da Hipótese II: O Modelo de Cinco Fatores e os desvios de comportamento 

dos investidores 

 

Tendo sido concluída a etapa de identificação do Overreaction no mercado de capitais 

brasileiro, parte-se para a segunda etapa, na qual procura-se explicar as causas ou os motivos 

pelos quais ocorrem esta anomalia no mercado de capitais. Esta busca pelas causas se divide 

em duas frentes, pois há diferenças entre retornos anormais causados por ações subvalorizadas 

e aqueles causados por comportamentos irracionais, conforme disseram Grinblatt, Titman e 

Wermers (1995, p. 3). 

Sendo assim, e conforme descrito no capítulo anterior, os dois grandes passos 

metodológicos desta etapa consistem em (1) formular um modelo de regressão que explique os 
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retornos das ações do mercado de capitais brasileiro por meio de variáveis fundamentalistas; 

(2) explicar os desvios em relação a este modelo a partir das finanças comportamentais. 

Para realizar estes passos, foram seguidos os procedimentos metodológicos já definidos 

em conjunto com o desenvolvimento da hipótese de pesquisa através de uma simulação de 

investimento em uma determinada carteira C. Os arbitradores ou insider traders conforme 

classificação de Mendel e Shleifer (2011) buscam montar sua carteira C para investir com base 

em uma análise fundamentalista, buscando ativos subavaliados e que, portanto, têm alta 

expectativa de retorno. Já os outsiders (aqueles que negociam a partir das tendências de preços) 

posicionam-se em C ao verificar esta tendência de aumento dos preços, aumentando ainda mais 

esses preços e diminuindo a expectativa de retorno. Por fim, os noise traders, apresentando um 

comportamento de manada, seguem os outsiders e investem também em C, fazendo aumentar 

mais ainda os preços (além do seu preço justo), e ficando com expectativa de retorno inferior 

àquela prevista caso estivesse sobre a fronteira eficiente.  

Com o intuito de verificar a ocorrência destes passos, se faz necessário realizar 

primeiramente uma análise fundamentalista, sendo feito o seguinte questionamento: qual 

modelo ou quais variáveis poderiam indicar se as ações estão ou não subavaliadas? Conforme 

descrito na metodologia e abordado no referencial teórico, o modelo escolhido foi o mais 

recente modelo de cinco fatores desenvolvido por Fama e French (2015). 

A aplicabilidade do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) trouxe a 

necessidade de reavaliação da amostra inicial dos dados: continua-se considerando todas as 

ações negociadas na BM&FBOVESPA que tenham tido em cada período de iteração para 

formação das carteiras no mínimo uma negociação mensal e que não sejam do setor bancário. 

A esta amostra já definida na Tabela 1 foram aplicados novos filtros, quais sejam: (1) os dados 

de valor de mercado (VM), Book-to-Market (BM), rentabilidade operacional do Patrimônio 

Líquido (OP) e taxa de crescimento do ativo (INV) não poderiam ser nulos (não existentes) no 

período de formação de cada carteira.  

Além disso, o Book-to-Market não poderia ser negativo, pois significaria que a empresa 

teria altos prejuízos acumulados a ponto de tornar seu Patrimônio Líquido negativo.  As ações 

que não cumprissem esses filtros foram eliminadas da amostra. A amostra utilizada nesta 

segunda etapa está apresentada na Tabela 8. 

Conforme pode-se extrair das informações obtidas na Tabela 8, a perda de amostra pela 

aplicação dos novos filtros não passou de 15%. Entretanto, como são 16 as carteiras formadas 

em cada período de iteração, a média de ações por carteira ficou bem mais baixa nos primeiros 

anos. Em 2007, ano no qual ocorreram diversos IPO´s, a quantidade média de ações por carteira 

dá um salto em relação a 2006 e passa a ficar acima de 10 ativos por carteira. 

Conforme explicitado na metodologia, as 16 carteiras em cada iteração de tempo foram 

montadas considerando a classificação e divisão das ações conforme as variáveis 

fundamentalistas do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015), sendo cada amostra em 

cada ano dividida em duas partes (Pequenas e Grandes) pela classificação do Valor de Mercado 

(VM), seguida da divisão em mais duas partes (Alto e Baixo Book-to-Market); essas quatro 

carteiras já formadas foram divididas em Robustas e Fracas conforme a rentabilidade 

operacional do Patrimônio Líquido (OP), gerando oito carteiras, as quais foram novamente 

divididas em Conservadoras e Agressivas de acordo com a taxa de crescimento do ativo (INV), 

compondo as 16 carteiras que seriam analisadas. 
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Tabela 8 – Amostra de ações negociadas na BM&FBOVESPA para formação das 

carteiras baseadas no Modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015) 
O percentual em relação ao total refere-se à quantidade da amostra original antes da aplicação dos filtros 

das carteiras baseadas no modelo de cinco fatores. A média de ações por carteira é o total de ações da 

amostra baseada em Fama e French (2015) dividido pelas 16 carteiras. 

Ano de 

Formação 

Amostra 

Original 

Amostra Fama 

 e French (2015) 
% do total 

Média de ações 

 por carteira 

1995 81 75 92,59% 4,69 

1996 93 83 89,25% 5,19 

1997 86 83 96,51% 5,19 

1998 77 77 100,00% 4,81 

1999 83 81 97,59% 5,06 

2000 105 103 98,10% 6,44 

2001 98 96 97,96% 6,00 

2002 97 95 97,94% 5,94 

2003 104 99 95,19% 6,19 

2004 117 107 91,45% 6,69 

2005 133 120 90,23% 7,50 

2006 149 135 90,60% 8,44 

2007 209 179 85,65% 11,19 

2008 250 216 86,40% 13,50 

2009 246 216 87,80% 13,50 

2010 258 233 90,31% 14,56 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

Vale salientar que pela existência de amostras com números ímpares de ações e para 

não deixar duas ações da mesma empresa em carteiras diferentes, a quantidade de ações em 

cada uma das 16 carteiras foi flexibilizada para atender estas questões. Por exemplo, as carteiras 

de 2008 e 2009 têm quantidades de ações que variam de 11 a 15 ativos por carteira. O quadro 

3 enumera as carteiras formadas demonstrando suas características fundamentalistas. 

 

Quadro 3 – Características das Carteiras Formadas com base nos Cinco Fatores 
Na legenda das colunas, VM significa Valor de Mercado, BM significa Book-to-Market, OP refere-se à 

rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido e INV significa taxa de crescimento do ativo. 

Carteiras VM BM OP INV 

C1 Pequenas Alto Robusto Conservador 

C2 Pequenas Alto Robusto Agressivo 

C3 Pequenas Alto Fraco Conservador 

C4 Pequenas Alto Fraco Agressivo 

C5 Pequenas Baixo Robusto Conservador 

C6 Pequenas Baixo Robusto Agressivo 

C7 Pequenas Baixo Fraco Conservador 

C8 Pequenas Baixo Fraco Agressivo 

C9 Grandes Alto Robusto Conservador 

C10 Grandes Alto Robusto Agressivo 

C11 Grandes Alto Fraco Conservador 

C12 Grandes Alto Fraco Agressivo 

C13 Grandes Baixo Robusto Conservador 

C14 Grandes Baixo Robusto Agressivo 

C15 Grandes Baixo Fraco Conservador 

C16 Grandes Baixo Fraco Agressivo 

Fonte: Elaboração própria com base em Fama e French (2015) 
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Analisando o Quadro 3 e relacionando as características encontradas com as hipóteses 

definidas por Fama e French (2015), espera-se que a carteira 1 seja aquela que terá o maior 

retorno no período de análise, já que se encontra subvalorizada na formação. Esta 

subvalorização é caracterizada pelo Alto valor de Book-to-Market (demonstrando que o valor 

contábil está menor do que o seu valor de mercado) associado a um valor de mercado menor 

do que a média, mesmo tendo uma robusta rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido 

com um nível de investimento mais conservador. 

As 16 carteiras apresentadas no Quadro 3 foram formadas anualmente de 1995 a 2010 

e analisados os seus retornos nos cinco anos seguintes, conforme iterações de tempo já 

demonstradas no Quadro 2. Como os dados obtidos referentes às demonstrações contábeis são 

trimestrais, os dados de retorno também foram analisados com esta periodicidade, sendo 

contabilizado em cada carteira 20 trimestres de análise dos retornos. Ao todo, foram formadas 

256 carteiras, as quais tiveram seus retornos monitorados nos 20 trimestres ou cinco anos 

seguintes à sua formação. Os resultados do retorno acumulado no ano de formação e nos cinco 

anos seguintes estão apresentados na Tabela 9, por carteira. 

Observando os dados apresentados na Tabela 9, percebe-se que a carteira com o menor 

retorno no período de formação foi a carteira 4, a qual possui pequeno valor de mercado em 

relação à amostra, alto Book-to-Market, rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido fraca 

e nível de investimento agressivo. Por outro lado, a carteira com o maior retorno na formação 

foi a 13, a qual possui grande valor de mercado em relação à amostra, baixo Book-to-Market, 

rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido robusta e nível de investimento conservador. 

 

Tabela 9 – Retorno Acumulado Médio das carteiras baseadas no Modelo de Cinco 

Fatores de Fama e French (2015), na formação e nos cinco anos de análise 
O resultado aqui apresentado refere-se à média das 16 carteiras de cada tipo formadas ao longo das 16 

iterações de tempo analisadas (conforme Quadro 2). 

Carteiras Rc Formação Rc 1º Ano Rc 2º Ano Rc 3º Ano Rc 4º Ano Rc 5º Ano 

C1 11,06% 32,63% 73,89% 122,48% 161,56% 196,89% 

C2 27,28% 44,43% 65,32% 84,01% 112,72% 129,30% 

C3 8,33% 41,25% 65,98% 89,89% 114,86% 140,61% 

C4 3,75% 22,54% 51,51% 75,87% 93,85% 101,61% 

C5 57,95% 22,36% 48,63% 78,39% 95,32% 109,96% 

C6 51,88% 27,95% 47,18% 67,13% 85,71% 97,33% 

C7 34,54% 20,76% 48,37% 67,98% 104,32% 127,25% 

C8 29,40% 22,92% 43,68% 70,90% 78,59% 88,99% 

C9 28,78% 27,06% 43,32% 70,70% 93,34% 97,63% 

C10 35,34% 29,56% 53,61% 65,03% 84,37% 92,69% 

C11 14,09% 19,94% 42,84% 54,43% 69,29% 97,53% 

C12 11,71% 24,21% 50,64% 67,04% 86,02% 93,02% 

C13 62,24% 20,61% 57,72% 75,71% 92,74% 103,91% 

C14 50,66% 17,08% 38,85% 62,24% 80,00% 85,92% 

C15 40,36% 11,43% 24,74% 37,97% 63,24% 73,73% 

C16 44,90% 9,03% 16,19% 54,99% 84,66% 94,09% 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

As hipóteses de Fama e French (2015) trazem a expectativa de que a carteira 1 seja 

aquela da qual se espera o maior retorno no período de análise. Descritivamente, esta carteira 

obteve o maior retorno após cinco anos de análise, tendo obtido um retorno acumulado de 
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196,89%, seguida da carteira 3 (a qual obteve um retorno acumulado de 140,61%). Por outro 

lado, as carteiras com os piores retornos nos cinco anos de análise foram as carteiras 15 (retorno 

acumulado de 73,73%) e 14 (com retorno acumulado de 85,92%). 

Quando foi montado o gráfico com as 16 carteiras para demonstrar a série histórica dos 

retornos acumulados ao longo dos 20 trimestres analisados, este ficou muito confuso e não se 

demonstrou útil. As carteiras então foram divididas em quatro grupos, considerando o modelo 

original de três fatores de Fama e French (1996), e os retornos acumulados ao longo dos 20 

trimestres seguintes foram analisados, sendo apresentados na Figura 6, a seguir. 

 

 
Figura 6 – Retorno Acumulado Médio dos Grupos de Carteiras na Análise 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

A Figura 6 demonstra que o primeiro grupo de carteiras (da 1 a 4), referentes àquelas 

com pequeno valor de mercado em relação à amostra e alto Book-to-Market, foram as que 

obtiveram o maior retorno acumulado médio nos 20 trimestres de análise em relação ao período 

de formação, com uma média acima de 140% em cinco anos, enquanto que os outros três grupos 

tiveram retorno acumulado médio entre 80% e 100% em cinco anos, aproximadamente.  

Apesar de se tratar de uma pequena diferença em relação aos outros grupos, aquele que 

obteve o menor retorno acumulado no período foi o grupo das carteiras 13 a 16, referentes às 

carteiras de grande valor de mercado com baixo Book-to-Market, evidenciando as hipóteses 

estabelecidas por Fama e French (1996) no modelo de três fatores. 

Analisando separadamente o efeito de cada uma das variáveis do modelo de cinco 

fatores de Fama e French (2015) sobre o retorno das carteiras, foi calculada a média das carteiras 

analisadas para cada uma das características do modelo, e analisados os retornos de formação 

e de análise. Estes valores estão apresentados na Figura 7, mais adiante. 

Analisando primeiramente os retornos das carteiras no período de formação (barras em 

azul), supostamente as grandes (36,01%) tiveram um maior desempenho do que as pequenas 

(28,02%), invertendo este resultado no período de análise (123,99% para as pequenas contra 

92,31% para as grandes). O mesmo processo de inversão ocorre com a variável Book-to-Market, 

tendo as carteiras de alto Book-to-Market um retorno na formação de 17,54% e na análise de 

118,66%, contra 46,49% na formação e 97,64% na análise das carteiras de baixo Book-to-

Market. Por fim, em relação às variáveis de rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido 
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(OP) e taxa de crescimento do ativo (INV), as carteiras robustas na rentabilidade e 

conservadoras no investimento tiveram maiores retornos tanto na formação como na análise. 

 

 
Figura 7 – Retorno Acumulado Médio das Carteiras pelas variáveis de Fama e French 

(2015), na Formação e no 20º trimestre (5º ano) de Análise 
Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

Partindo-se para a análise econométrica, busca-se avaliar como estas variáveis do 

modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) afetam o retorno da carteira tanto na formação 

como na análise, e como elas variam ao longo do tempo em conjunto com a variação do retorno. 

Para tanto, e conforme descrito na seção de coleta dos dados na metodologia, os dados de valor 

de mercado (VM), Book-to-Market (BM), rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido 

(OP) e taxa de crescimento do ativo (INV) foram coletados tanto para o ano de formação como 

para cada um dos 20 trimestres de análise.  

Destaca-se que Fama e French (2015) rodaram seu modelo de regressão utilizando 

retornos diferenciais das carteiras. As variáveis do modelo destes autores são, além do CAPM: 

(1) SMB (do inglês Small Minus Big, significa o retorno das carteiras pequenas em valor de 

mercado menos o retorno das grandes); (2) HML (do inglês High Minus Low, significa o retorno 

das carteiras com alto Book-to-Market menos o retorno das carteiras com baixo Book-to-

Market); (3) RMW (do inglês Robust Minus Weak, significa o retorno das carteiras com 

desempenho robusto menos o retorno daquelas com desempenho fraco em termos de 

rentabilidade operacional do Patrimônio  Líquido); e (4) CMA (do inglês Conservative Minus 

Agressive, que significa o retorno das carteiras com empresas que têm nível de investimento 

conservador menos o retorno das carteiras com empresas que têm nível de investimento 

agressivo). Já na regressão aqui formulada, são utilizados os dados das variáveis VM, BM, OP 

e INV, se utilizando apenas das hipóteses estabelecidas por Fama e French (2015) para a análise 

desses indicadores. 

A partir desta coleta dos dados e da formação das carteiras, as médias de cada variável 

para cada uma das 256 carteiras já referidas tanto nos períodos de formação como nos períodos 

de análise foram utilizadas para montar a tabela de dados utilizadas para calcular o modelo de 

regressão. Como são 256 carteiras analisadas em 20 trimestres, trata-se de uma regressão com 
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dados em painel que contém 5.120 observações. O Quadro 4 apresenta as variáveis com dados 

coletados para a formulação da regressão. 

 

Quadro 4 – Variáveis organizadas na Tabela de Regressão das Carteiras Baseadas no 

Modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015) 
Quando a variável tiver a expressão “Form”, significa que é o dado do período de formação das carteiras, 

enquanto que apenas a sigla da variável significa que ela foi coletada no período de análise. 

Sigla Significado Finalidade 

RI 
Retorno Acumulado da Carteira em cada um dos 

20 trimestres de análise 

Compor a variável dependente 

(Ri-Rf) 

RF 
Retorno Acumulado do CDI (ativo livre de risco) 

em cada um dos 20 trimestres de análise 

Compor a variável dependente 

(Ri-Rf) e o CAPM como variável 

independente (RM-RF)  RM 
Retorno do Ibovespa (retorno de mercado) em 

cada um dos 20 trimestres de análise 

Compor o CAPM como variável 

independente (RM-RF) 

RI_FORM Retorno da Carteira no ano de formação 
Compor a variável independente 

(RI_FORM - RF_FORM) 

RF_FORM 
Retorno do CDI (ativo livre de risco) no ano de 

formação das carteiras 

Compor a variável independente 

(RI_FORM - RF_FORM) 

VM_FORM 
Valor de mercado médio das ações da carteira no 

ano de formação 
Variável independente 

BM_FORM 
Book-to-Market médio das ações da carteira no 

ano de formação 
Variável independente 

OP_FORM 
Rentabilidade Operacional do PL média das ações 

da carteira no ano de formação 
Variável independente 

INV_FORM 
Taxa de crescimento do ativo média das ações da 

carteira no ano de formação 
Variável independente 

VM 
Valor de mercado médio das ações da carteira nos 

20 trimestres de análise 
Variável independente 

BM 
Book-to-Market médio das ações da carteira no 

nos 20 trimestres de análise 
Variável independente 

OP 
Rentabilidade Operacional do PL média das ações 

da carteira nos 20 trimestres de análise 
Variável independente 

INV 
Taxa de crescimento do ativo média das ações da 

carteira nos 20 trimestres de análise 
Variável independente 

Fonte: Elaboração própria com base em Fama e French (2015) 

 

Após a montagem da tabela de regressão, e antes de roda-la, os dados tiveram sua 

normalidade testada e, após identificar que as séries de dados das variáveis não têm distribuição 

normal, foi escolhido o teste de correlação de Spearman para testar a correlação entre a variável 

dependente (Ri – Rf) e as variáveis independentes (apresentadas no Quadro acima). Os 

resultados dos testes de correlação estão apresentados na Tabela 10. 

Os resultados das correlações apresentados na Tabela 10 podem ser divididos em três 

partes: os indicadores associados ao CAPM e ao retorno no período de formação, os indicadores 

do modelo de Fama e French (2015) calculados no ano de formação e os indicadores deste 

mesmo modelo calculados no período de cinco anos de análise. 

De todos os indicadores analisados, apenas o valor de mercado médio da carteira no 

período de análise mostrou correlação significativa a 10% com o prêmio pelo risco (variável 

dependente), tendo todas as outras variáveis sido significativas a 1% ou a 5%. 
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Tabela 10 – Testes de Correlação de Spearman em relação à [Ri – Rf] 
A variável dependente é Ri – Rf, ou seja, o prêmio pelo risco acumulado de cada carteira em cada um 

dos 20 trimestres de análise. O total de observações analisadas nesta análise de correlação foi 5.120, a 

qual se refere a 16 carteiras formadas em 16 iterações de tempo diferentes com 20 trimestres de análise. 

Variável Coeficiente de Correlação Significância 

RM – RF 0,548 0,0000** 

RI_FORM - RF_FORM -0,196 0,0000** 

VM_FORM -0,203 0,0000** 

BM_FORM 0,223 0,0000** 

OP_FORM 0,030 0,0324* 

INV_FORM -0,123 0,0000** 

VM 0,025 0,0696 

BM -0,174 0,0000** 

OP 0,249 0,0000** 

INV 0,104 0,0000** 

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

 

Agora vejamos a análise dos sinais da correlação: enquanto o prêmio de mercado tem o 

maior coeficiente de correlação, sendo este positivo, o prêmio pelo risco no período de 

formação apresentou uma correlação negativa com a variável dependente, evidenciando o 

Overreaction, pois significa que retornos menores no período de formação levam a maiores 

retornos no período de análise. 

Quanto aos coeficientes dos indicadores fundamentalistas presentes no modelo de cinco 

Fatores de Fama e French (2015), os seus sinais na formação corroboram com as hipóteses 

formuladas pelos autores: o sinal negativo das variáveis valor de mercado (VM_FORM) e taxa 

de crescimento do ativo (INV_FORM) demonstram que ações de empresas pequenas e com 

nível de investimento conservador trazem maiores retornos, enquanto que ações com alto Book-

to-Market (BM_FORM) e alta rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido (OP_FORM) 

proporcionam maiores retornos. 

Já em relação a esses mesmos quatro indicadores com dados coletados no período de 

análise, em três deles os sinais da correlação se invertem, sendo o único mantido o sinal positivo 

da rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido (OP), demonstrando a necessidade de 

permanência de um robusto nível de rentabilidade para a obtenção de retornos positivos nas 

ações. Enquanto isso, a variável Book-to-Market (BM) teve seu sinal invertido de positivo na 

formação para negativo na análise, demonstrando que as ações aumentaram seus retornos e 

consequentemente seu valor de mercado aumentou, diminuindo este indicador. Por fim, os 

sinais de valor de mercado (VM) e taxa de crescimento do ativo (INV) mudaram de negativo 

para positivo, demonstrando que ao longo do período as ações com maiores retornos também 

aumentaram seu valor de mercado (obviamente, por isso a pequena significância da correlação), 

e também aumentaram seu nível de investimento. 

Tendo sido feita a análise de correlação, iniciou-se a formulação da equação de 

regressão com base nos dados em painel. Inicialmente foram colocadas todas as variáveis 

apresentadas na tabela 10 como variáveis independentes em relação à [Ri – Rf] como variável 

dependente, mas o Valor de Mercado no período de análise (VM) não teve seu coeficiente 

significativo e foi retirado.  

Depois, por meio da análise de multicolinearidade, verificou-se que o valor de mercado 

no período de formação (VM_FORM), apesar de significativo, estava gerando um problema de 
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multicolinearidade com o Book-to-Market na formação e, por este último ter sido mais 

significativo, o valor de mercado na formação também foi excluído do modelo. Também foram 

testados os logaritmos naturais do valor de mercado tanto na formação como na análise, mas 

estas variáveis apresentaram os mesmos problemas. 

Identificando-se um problema de autocorrelação serial, utilizou-se as defasagens da 

própria variável (autoregressores), as quais foram significativas apenas as do primeiro e do 

quarto trimestres, confirmando o que se evidencia na análise descritiva da primeira hipótese de 

que os retornos revertem seu posicionamento doze meses ou quatro trimestres após a formação 

das carteiras. O teste de White revelou que os resíduos da equação montada até então eram 

heterocedásticos. No intuito de solucionar este problema, foi adotado na regressão um modelo 

GARCH (1, 1). Os resultados da equação de regressão formulada estão apresentados na Tabela 

11, a seguir. 

 

Tabela 11 – Regressão com Dados em Painel baseada em Fama e French (2015) 
A variável dependente é [Ri – Rf]. Foi utilizado o método de regressão pooled com dados em painel. O 

total de observações originais é de 5.120, referente a 16 carteiras x 16 iterações de tempo x 16 trimestres. 

Entretanto, a amostra ajustada pelo fato da existência de autoregressores e do Modelo GARCH (1, 1) é 

de 5.116 observações. 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística Z Significância 

RM-RF 0,5648 0,0052 109,2047 0,0000** 

RI_FORM-RF_FORM -0,0398 0,0050 -7,9488 0,0000** 

BM_FORM 0,0981 0,0020 48,5370 0,0000** 

OP_FORM 0,0057 0,0020 2,8299 0,0047* 

INV_FORM 0,0222 0,0110 2,0129 0,0441* 

BM -0,0527 0,0011 -47,4107 0,0000** 

OP 0,0048 0,0023 2,0597 0,0394* 

INV 0,0116 0,0021 5,4209 0,0000** 

AR(1) 0,8550 0,0086 98,8806 0,0000** 

AR(4) -0,0394 0,0105 -3,7545 0,0002** 

C 0,0004 0,0000 10,3970 0,0000** 

RESID(-1)^2 0,1754 0,0047 37,6552 0,0000** 

GARCH(-1) 0,8634 0,0017 497,9213 0,0000** 

R Quadrado 0,8147 Média da variável dependente 0,0588 

R Quadrado Ajustado 0,8144 DP da variável dependente 0,5950 

Soma dos Erros da Regressão 0,2563 Critério de inform. Akaike -0,5400 

Soma dos Quadrados dos Resíduos 335,5229 Critério de Schwarz -0,5234 

Log likelihood 1394,3480 Critério de Hannan-Quinn -0,5342 

Estatística de Durbin-Watson 2,2015       

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews SV 8.0 

 

Observando os resultados da regressão, em especial o nível de significância das 

variáveis, a maioria delas foi significativa a 1%, sendo apenas duas delas significativas a 5%. 

Quanto aos sinais dos coeficientes, praticamente todos demonstram o que era esperado 

conforme as hipóteses previamente definidas. O prêmio de mercado tem seu coeficiente 

positivo, enquanto que tanto o prêmio pelo risco na formação como o autoregressor de 

defasagem 4 (4 trimestres ou um ano) tem sinal negativo, corroborando com a estratégia de 

Overreaction na qual retornos negativos na formação trazem retornos maiores na análise, mais 

especificamente invertendo em doze meses. 
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Já o autoregressor de defasagem 1 demonstra um Momentum de curto prazo, já que os 

retornos se mantêm no primeiro trimestre. Em relação às variáveis fundamentalistas presentes 

no modelo de cinco Fatores de Fama e French (2015), apenas o sinal de INV_FORM não foi o 

esperado, pois sendo positivo não corrobora com os resultados encontrados pelos autores de 

que empresas mais conservadoras em termos de investimentos são as que têm os maiores 

retornos nos preços das ações. 

Acerca dos pressupostos da regressão, os resultados referentes à normalidade dos 

resíduos e à ausência de autocorrelação serial estão apresentados na Tabela 12, a seguir. 

 

Tabela 12 – Pressupostos de Normalidade e Autocorrelação dos Resíduos na Regressão 

com Dados em Painel baseada em Fama e French (2015) 
A variável dependente é [Ri – Rf] e os resíduos analisados são aqueles gerados com base na tabela 12. 

Normalidade   Autocorrelação Serial 

Teste de Jarque-Bera 203232,1   Estatística de Durbin-Watson 2,201 

Significância 0,0000**  Dl 1,632 

      Du 1,908 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews SV 8.0 

 

Apesar do problema da multicolinearidade e da heterocedasticidade terem sido 

resolvidos, a estatística de Durbin-Watson demonstrou uma autocorrelação inconclusiva. Esta 

regressão apresentou os motivos fundamentalistas pelos quais os retornos revertem entre o 

período de formação e o período de análise. Partindo-se agora para uma explanação 

comportamental dos retornos, utilizou-se o modelo do desvio absoluto médio dos retornos 

(CSAD) proposto por Chang, Cheng e Khorana (2000). Em uma adaptação deste, já que estão 

sendo usados dados em painel, foram incluídas como variáveis os autoregressores da própria 

variável dependente nos lags 1 e 4, bem como foi aplicado o modelo GARCH (1, 1) para a 

correção da heterocedasticidade. Os resultados estão apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Regressão com o CSAD 
A variável dependente é o [CSAD]. Foi utilizado o método de regressão pooled com dados em painel. 

O total de observações originais é de 5.120, referente a 16 carteiras x 16 iterações de tempo x 20 

trimestres. Entretanto, a amostra ajustada é de 5.116 observações. 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística Z Significância 

C 0,2610 0,0067 38,8981 0,0000** 

ABS_RM 0,9082 0,0235 38,7151 0,0000** 

RM2 -0,3496 0,0196 -17,7980 0,0000** 

AR(1) 0,7908 0,0072 109,3381 0,0000** 

AR(4) -0,0544 0,0099 -5,5155 0,0000** 

C 0,0018 0,0001 16,3713 0,0000** 

RESID(-1)^2 0,2150 0,0065 32,9808 0,0000** 

GARCH(-1) 0,8048 0,0026 306,9827 0,0000** 

R Quadrado 0,753331 Média da variável dependente 0,761685 

R Quadrado Ajustado 0,753138 Desvio-Padrão da variável dependente 0,571526 

Soma dos Erros da Regressão 0,283964 Critério de inform. Akaike -0,162729 

Soma dos Quadrados Resid. 412,1288 Critério de Schwarz  -0,152502 

Log likelihood 424,2606 Critério de Hannan-Quinn -0,159149 

Estatística de Durbin-Watson 1,678319       

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews SV 8.0 
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A relação negativa e significativa entre o desvio absoluto médio dos retornos e o 

quadrado do retorno de mercado demonstra a ocorrência do efeito manada, o qual é um desvio 

de comportamento dos investidores. 

Por outro lado, uma relação positiva entre o CSAD e o valor absoluto dos retornos de 

mercado também foi significativa, demonstrando a existência também de uma parcela do desvio 

explicada de maneira linear com o mercado. Desta forma, explica-se o retorno da carteira tanto 

pelos aspectos de subvalorização das ações como pelos desvios de comportamento dos 

investidores. 

A Tabela 14, a seguir, traz os resultados dos testes de normalidade e autocorrelação 

serial para a regressão do CSAD, tendo em vista que não foram encontrados problemas de 

multicolinaearidade e que a heterocedasticidade foi corrigida pelo GARCH (1, 1). 

 

Tabela 14 – Pressupostos de Normalidade e Autocorrelação dos Resíduos na Regressão 

do CSAD como variável dependente 
A variável dependente é [CSAD] e os resíduos analisados são aqueles gerados com base na tabela 14. 

Normalidade   Autocorrelação Serial 

Teste de Jarque-Bera 176664,8   Estatística de Durbin-Watson 1,678 
Significância 0,0000**  Dl 1,686 

      Du 1,852 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews SV 8.0 

 

Sendo assim, percebe-se que não se pode rejeitar a hipótese de autocorrelação serial 

positiva dos resíduos, já que o valor de Durbin-Watson ficou entre Dl e Du. 

Independente disso, um passo seguinte para explicar os retornos anormais das carteiras 

foi dado no sentido de aplicar o modelo multifatorial desenvolvido e demonstrado na Tabela 

11. Desta forma, os coeficientes foram utilizados para calcular o retorno esperado conforme o 

modelo para cada uma das ações presentes nas carteiras analisadas, sendo então calculado o 

retorno anormal a partir da adaptação feita da fórmula de Shefrin e Statman (1994), na qual o 

retorno anormal é o retorno observado menos aquele previsto pelo modelo definido. 

A partir daí, é aqui apresentada uma proposta de adaptação do método de Chang, Cheng 

e Khorana (2000), sendo calculado o CSAR (Cross Section Abnormal Return ou retorno 

anormal médio) para cada carteira em cada período de análise, conforme equação 15. 

 

1-

)E(-∑ ,5,

n

RR
CSAR

tFti

t                                    (15) 

 

Onde: CSARt é o desvio absoluto anormal dos retornos da carteira no período t; Ri,t é o retorno 

observado da ação i no mês t; E(R5F,t) se refere ao retorno esperado para ação i no mês t  pelo 

modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015); e n significa o número de ações na carteira 

A equação 15 apresenta a média dos retornos anormais de cada carteira e, ao ser aplicado 

o mesmo teste de não linearidade do CSAD, teremos o CSAR médio como variável dependente. 

Estabelecendo a relação desse retorno anormal com o retorno médio de mercado, espera-se que 

o parâmetro 𝛽2 seja negativo e significativo, caracterizando que o retorno anormal tem uma 

relação não-linear com o retorno médio do mercado e que, portanto, trata-se de um desvio nos 
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preços causados pelo comportamento dos noise traders no mercado (já que os modelos de 

precificação preveem relações lineares). 

Desta forma, foi calculado o CSAR e rodada a regressão com os mesmos termos do teste 

de não-linearidade do CSAD, tendo o CSAR como variável dependente. Como o modelo 

desenvolvido na Tabela 11 possui processos autoregressivos até quatro trimestres anteriores, o 

número de observações diminuiu para atender a este pressuposto, totalizando 4.096 observações 

(16 trimestres de análise x 16 carteiras x 16 iterações de tempo). Os resultados são apresentados 

na Tabela 16. 

Da regressão apresentada na Tabela 15, tendo sido os coeficientes significativos, é 

possível interpretar que a diferença entre o retorno observado da ação no período e o retorno 

apresentado pelo modelo desenvolvido na Tabela 12 pode ser explicado por uma parte linear, 

por um processo autoregressivo de lag 1 (o que corrobora com a aplicação do GARCH 1,1 no 

modelo apresentado na Tabela 11) e por uma parte não linear, com coeficiente negativo e 

significativo, indicando um desvio de comportamento dos investidores.  

 

Tabela 15 – Regressão com o CSAR 
A variável dependente é o [CSAR]. Foi utilizado o método de regressão pooled com dados em painel. 

O total de observações é 4.096, referente a 16 carteiras x 16 iterações de tempo x 16 trimestres. 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística T Probabilidade 

ABS_RM 0,7953 0,0433 18,3764 0,0000** 
RM2 -0,3810 0,0381 -10,0009 0,0000** 

AR(1) 0,6721 0,0130 51,5100 0,0000** 

R-Quadrado 0,2155 Média da Variável Dependente 0,4090 
R-Quadrado Ajustado 0,2151 Desvio-Padrão da Variável Dep. 0,3082 

Soma dos Erros 0,2730 Critério de Informação de Akaike 0,2425 

Soma dos Quadrados dos Resíduos 286,0888 Critério de Schwarz  0,2474 

Log likelihood -462,6274 Critério de Hannan-Quinn 0,2442 

Estatística Durbin-Watson 2,4071       

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Eviews SV 8.0 

 

Desta forma, conclui-se a análise da Hipótese II desta pesquisa, não sendo possível 

rejeitar a hipótese de que os retornos das ações são explicados tanto por variáveis 

fundamentalistas, as quais indicam subvalorização ou não dos papeis, bem como por variáveis 

comportamentais, as quais demonstram que os desvios de comportamento dos investidores 

fazem os retornos observados se afastarem para cima ou para baixo do retorno previsto 

conforme o modelo de cinco fatores de Fama e French (2015). 

Esse desvio dos retornos causado pelo comportamento dos investidores tem, no futuro, 

um reajuste, conforme análise dos arbitradores, sendo estes reajustes os causadores do 

Overreaction. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Conforme descrito na introdução, o objetivo desta pesquisa foi explicar a ocorrência 

do efeito Overreaction no mercado de capitais brasileiro, no período de 1996 a 2015, 

através da análise dos possíveis desvios de comportamento entre os investidores. 
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Buscando uma explicação para a reversão dos retornos no longo prazo a partir dos 

desvios de comportamento dos investidores, principalmente aqueles denominados como efeito 

manada e excesso de confiança (FERREIRA, 2008), o desenvolvimento desta pesquisa se deu 

em duas etapas, referentes duas três hipóteses da pesquisa, quais sejam: (1) a evidenciação do 

efeito Overreaction no Brasil; e (2) a explicação de que os retornos das carteiras e os seus 

desvios de preços em relação ao modelo de precificação é causado tanto por fatores 

fundamentalistas (ações abaixo do seu valor justo) como por fatores comportamentais (efeito 

manada principalmente). 

A partir da análise dos dados conforme proposto na metodologia, foi possível chegar 

aos resultados da Hipótese I, a qual trata da ocorrência do Overreaction no Brasil. A partir das 

análises efetuadas, não se pode rejeitar a hipótese de ocorrência do Overreaction no Brasil no 

longo prazo (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. 

Apesar da modelagem ARIMA identificada não ser totalmente adequada pela 

heterocedasticidade e não normalidade dos resíduos, os passos para construí-la permitiram 

identificar os prazos de análise para possíveis rebalanceamentos de carteiras. A análise 

descritiva demonstrou que, na média, a carteira perdedora passa a ganhar da carteira vencedora 

a partir do 12º mês de análise.  

A segunda parte da análise dos resultados, referente à Hipótese II, inicia com a 

correlação entre a variável dependente e as variáveis independentes, sendo identificada 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, identificando uma relação negativa e significativa entre esta medida de dispersão e 

o quadrado do retorno de mercado, a qual representa os desvios de comportamentos dos 

investidores. O resultado significativo e negativo encontrado do Beta que relaciona o CSAD 

com o quadrado do retorno de mercado demonstra a presença de desvios de comportamento em 

geral no mercado brasileiro. Este resultado é contrário ao encontrado por Almeida (2011), o 

qual utilizou o modelo do CSAD criado por Chang, Cheng e Khorana (2000) no Brasil e em 

outros países da América Latina, tendo identificado resultados relevantes apenas no Chile. 

Em uma continuidade da análise do CSAD, propõe-se uma adaptação desta medida, aqui 

chamada de CSAR, sendo o desvio absoluto médio dos retornos observados em relação àqueles 

calculados pelo modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015). Sendo assim, buscou-se 

verificar se as diferenças entre os retornos observados e os esperados pelo modelo tinham uma 

relação não linear com o mercado. Este resultado foi significativo, demonstrando que os preços 

se desviaram daqueles esperados pelos modelos racionais em função de desvios 

comportamentais. 

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. 
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Conclui-se este trabalho apresentando a principal limitação e as perspectivas para 

estudos futuros. Conforme descrito na análise da hipótese II, uma das possíveis limitações da 

análise dos desvios de comportamento é a aplicação de um modelo de identificação do efeito 

manada no curto prazo (CSAD) a dados anuais.  

Por fim, sugere-se como pesquisas futuras a aplicação destes métodos em dados de 

ações de outras bolsas de valores, de outros países, buscando selecionar estes dados conforme 

estudos já realizados. Como no caso do Brasil as bases teóricas afirmam que se trata de um 

mercado relativamente eficiente com a presença do efeito manada em alguns casos, conclui-se 

pela existência do efeito Overreaction no mercado de capitais brasileiro, sendo este efeito 

explicado tanto por variáveis fundamentalistas como pelos desvios de comportamento dos 

investidores, sendo possível utilizar esta estratégia investimento neste mercado. 
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