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RESUMO 

 

 

Existe uma divergência nos estudos de mercados emergentes sobre a relação entre retorno e 

liquidez. Enquanto nos mercados desenvolvidos é consenso que o retorno cresce com a falta 

de liquidez, em mercados como o Brasil concorda-se com a sua influência, mas não é 

unânime o crescimento da rentabilidade diante da iliquidez. Assim, este estudo busca definir 

as variáveis que representam o conceito de liquidez e se elas possuem influência no retorno 

das ações brasileiras, além de entender se existe prêmio adicional por falta de liquidez. Para 

elucidar estas dúvidas foram analisadas 100 empresas pertencentes ao IBrX no período de 

2003 a 2013, tendo como variáveis representativas de liquidez o spread, turnover, número de 

trades e volume financeiro. Os resultados estatísticos comprovaram a significância das 

variáveis, sendo as três primeiras negativamente correlacionadas e a última positivamente. 

Porém, ao contrário da literatura internacional, este trabalho não encontrou uma relação de 

retorno e liquidez crescente. Outro resultado encontrado foi que a influência da liquidez não 

se comporta de modo constante ao longo do tempo, o que pode ser uma das razões da 

diferença dos resultados da literatura nacional. Além disso, como a liquidez é um conceito 

multivariado e não mensurável diretamente, dependendo das variáveis de liquidez adotadas 

pode-se obter resultados distintos, conforme comprovado nos testes com o volume financeiro 

e as demais variáveis.  

 

Palavras-chave: liquidez, spread, turnover, ações, retorno 

  



 

ABSTRACT 

 

There is a divergence in studies about the relationship between return and liquidity on 

emerging markets. In developed markets is consensus that return grows with a lack of 

liquidity, while in markets like Brazil, these same relationship is not obvious. Articles agree 

that returns are influenced by liquidity as well but observations are not unanimous in 

demonstrating an increase in returns with a decrease of liquidity. Thus, this study seeks to 

define the variables that represent the proxy to liquidity, whether they have influence on the 

Brazilian stock returns, and understand if there is any additional award. In order to try to 

answer these questions, data from 100 companies from the IbrX index were analyzed between 

2003 and 2013, where the variables representing liquidity were spread, turnover, number of 

trades and financial volume. Statistical results confirmed the significance of these variables, 

showing a positive correlation with the later variable and a negative one with the other three 

variables. Unlike the international literature, this study did not find a relationship of return 

and increasing liquidity. Another outcome has been found that the liquidity influence does not 

behave consistently over time, which may be one reason for the difference in the results from 

the national literature. Moreover, liquidity is a multivariate concept and it is not directly 

measurable. Therefore, depending on the variables adopted to measure it, the outcome can be 

different, as demonstrated in tests with the volume and other variables. 

 

Keywords: liquidity, spread, turnover, stocks, return. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A liquidez no retorno dos ativos em mercados desenvolvidos possui muita 

literatura, porém em mercados emergentes, especialmente o Brasil, esta relação é pouco 

explorada e com resultados conflitantes entre si. A liquidez de um ativo é um elemento 

importante no momento da negociação de compra ou venda, por isso deve fazer parte 

integrante da avaliação de um ativo, isto é, os investidores devem levá-la em conta em suas 

decisões de alocação (Machado e Medeiros, 2012). Desta forma, no momento de se tomar 

uma decisão de alocação é essencial analisar tanto os fundamentos inerentes ao ativo e ao 

ambiente macroeconômico, como no custo de liquidez a ser pago pela execução da ordem de 

compra e venda do ativo. Os primeiros estudos sobre liquidez são atribuídos a Keynes com o 

conceito da velocidade da circulação do dinheiro no seu livro A Treatise on Money (1930). 

Porém, a busca pelo entendimento entre a relação de liquidez e retorno é mais recente, 

começando a ser explorada de modo mais contundente com o trabalho de Amihud e 

Mendelson (1986), ao analisar as ações da NYSE (New York Stock Exchange) entre 1961 e 

1980 e concluir que a relação entre a expectativa de retorno e a liquidez definida pelo spread 

entre bid-ask é uma função crescente e côncava. Após este artigo, diversos trabalhos testaram 

outros períodos de amostra, outras classes de ativos e outros indicadores de liquidez em 

mercados desenvolvidos, obtendo resultados semelhantes, como é o caso de Holmstrom e 

Tirole (2001), Acharya e Pedersen (2005), Liu (2006) e Fang et al. (2009). Porém, os 

resultados obtidos em mercados emergentes têm-se mostrado divergente entre si, pois apesar 

de haver um consenso de que a liquidez é estatisticamente significativa no retorno, alguns 

trabalhos concordam com a relação crescente do prêmio adicional pela falta de liquidez, como 

Bruni e Famá (2008) e Machado e Medeiros (2012), e outros não encontram esta relação de 

forma tão clara, por exemplo, Jun, Marathe e Shawky (2003), Vieira et al. (2007) e Correia e 

Amaral (2008). 

Amihud e Mendelson (1988, 1991, 2006) destacam que um ativo é líquido se ele 

puder ser comprado ou vendido rapidamente ao preço corrente de mercado e a um baixo 

custo, por isso, a liquidez pode estar relacionada ao custo de se realizar uma transação no 

mercado de capitais. A relação entre liquidez e retorno dos ativos relaciona-se com a hipótese 

de aversão ao risco, sendo que os investidores avessos ao risco requerem retornos maiores 

como compensação para maiores níveis de risco. Da mesma forma, eles tendem a preferir 

concentrar seus investimentos em ativos líquidos, que podem ser negociados rapidamente e 

com um baixo custo de transação. Assim, para atraí-los, os ativos com menor liquidez devem 
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oferecer um maior retorno esperado. Em resumo, os retornos esperados dos ativos são função 

decrescente da liquidez. 

Bodie, Kane e Marcus (1996, p. 256) ilustram as relações descritas pelo modelo 

de Amihud e Mendelson de acordo com a figura 1. Supondo a existência de três grupos de 

ativos: títulos do governo sem custos de transação, ações com baixa liquidez (altos spreads) e 

ações com alta liquidez (spreads menores, porém existentes). Em função do período 

planejado para a aplicação dos recursos, existiria a predominância de um determinado grupo 

de ativos - escolhido em função de uma maior taxa de retorno líquido. Deste modo, os ativos 

com baixa liquidez tendem a ser melhor remunerado em horizontes de longo prazo, pois 

permitem com que o seu custo de liquidez seja diluído ao longo do tempo. 

 

 
  Figura 1: Taxa de retorno em relação ao horizonte de investimento. 

  Fonte: BODIE; KANE; MARCUS, 1996, p. 256. 

 

Diante da divergência de resultados dos estudos em países emergentes, este 

trabalho possui como objetivo definir quais as variáveis que representem o conceito de 

liquidez, verificar se elas influenciam o retorno dos ativos do mercado acionário brasileiro e 

se existe um prêmio adicional e crescente pela falta de liquidez. Além disso, como objetivos 

secundários, este trabalho deve estudar se o comportamento da liquidez é constante ao longo 

do tempo e se houve alguma mudança significativa após a crise financeira mundial de 2008. 
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Este tema é importante para que se possa chegar a um consenso sobre as diversas 

interpretações do prêmio de liquidez no mercado brasileiro. Ademais, é fundamental um 

estudo com dados mais recentes, já que a atual literatura possui testes somente até antes da 

crise de 2008 e o mercado de capitais brasileiro evoluiu significativamente nos últimos anos.  

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo esta introdução. 

No capítulo 2 desenvolve-se o referencial teórico que suporta o desenvolvimento da pesquisa, 

o qual foi dividido em três etapas: definição do conceito de liquidez, análise dos trabalhos 

com ativos internacionais e análise dos trabalhos com ativos brasileiros. 

No capítulo 3 é apresentado o banco de dados e variáveis utilizadas neste estudo, 

além de descrever a construção das variáveis financeiras. Por fim, a metodologia dos testes 

econométricos utilizados a fim de se atingir os objetivos propostos é exposta. 

No capítulo 4 realiza-se a análise e interpretação dos principais resultados das 

estimações executadas. Primeiramente, analisam-se os testes de significância de cada variável 

adotada para mensurar a liquidez. Posteriormente, discorre-se sobre a influência externa em 

determinados anos por meio de regressão com dummies para poder comparar a influência da 

liquidez em períodos distintos e minimizando influências externas. Por último, calculam-se os 

alfas dos ativos para comprovar se a falta de liquidez gera um prêmio adicional e crescente. 

No capítulo 5 apresentam-se as principais conclusões e resultados obtidos, 

buscando aliar os conceitos do referencial teórico com os números do estudo empírico 

realizado. Por fim, o último capítulo contém as fontes bibliográficas utilizadas neste trabalho. 

 

 

  



14 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será abordada a definição de liquidez pela literatura atual e a 

revisão dos estudos realizados sobre este tema em mercados desenvolvidos e emergentes, 

especialmente o caso brasileiro. Desta forma, o capítulo se divide em três partes: definição de 

liquidez, estudos sobre liquidez no mercado internacional e estudos sobre liquidez no mercado 

brasileiro. 

 

 

2.1 Definição de liquidez 

 

 

Liquidez é o tempo para se executar uma operação de compra ou venda sem 

distorcer o preço, por isso é fundamental sua avaliação no momento de decisão de um 

investimento. Um ativo com maior liquidez terá uma menor diferença entre o preço de 

compra (bid) e de venda (ask), o que permitirá uma menor variação no momento de executar 

um negócio. Simplificadamente pode-se definir liquidez como a facilidade de negociar 

grandes quantias de modo rápido e com baixo impacto no preço (LIU, 2006). 

Ao buscar a origem do conceito de liquidez, encontra-se o artigo de Hicks (1962), 

onde o autor credita a Keynes o conceito econômico de liquidez. Este apresentou o conceito 

da velocidade de circulação do dinheiro em seu livro A Treatise on Money (1930) e, portanto, 

antes de sua Teoria da Preferência pela Liquidez, desenvolvida em seu livro Teoria Geral do 

Emprego, do Juro e do Dinheiro, publicada em 1936. Hicks considera ser conveniente definir 

o grau de liquidez de um ativo conforme o seu valor esperado, ou seja, um aumento na 

preferência de liquidez seria expresso por um aumento no grau de certeza do valor esperado. 

A liquidez neste caso, não seria uma quantidade monetária, mas um índice de risco, maior ou 

menor.  

Villaça (1969) também atribui ao trabalho de Keynes o aparecimento da expressão 

liquidez. Esta, por sua vez, afirma que a liquidez seria a propriedade de um ativo, governada 

pela relação entre o tempo e o preço alcançado, considerando-o livre de todos os custos 

decorrentes da venda. O seu preço total seria o valor conseguido após um dado período de 

tempo, uma vez que certas medidas fossem tomadas no preparo de sua venda. Quanto menor 

o espaço de tempo decorrido, uma vez admitido um período ótimo para se alcançar o preço 

total, menor será a contrapartida conseguida na troca. A liquidez poderia ser compreendida 
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por meio da figura 2, onde o preço total em relação ao seu real valor alcançado na venda de 

um ativo é função do tempo, ou seja, no eixo Y é o percentual recebido pelo ativo em relação 

ao seu real valor e no eixo X é o tempo. Assim, a reta AA demonstra que para se vender um 

ativo imediatamente não é possível receber o seu valor integral devido a liquidez, mas 

conforme o tempo passa o percentual do valor recebido se aproxima do seu valor real. Este 

caso pode ser ilustrado por um investidor que deseja vender uma grande posição em 

determinada ação; caso execute a operação imediatamente, provavelmente pressionaria o 

preço para baixo e venderia por apenas um percentual do valor real; por outro lado, se ele 

fosse vendendo aos poucos conseguiria um melhor preço, mas aumentaria o tempo. Portanto, 

a liquidez seria a velocidade de conversão do ativo em caixa, por isso, por definição, o 

dinheiro teria uma liquidez perfeita representa pela reta LL, já que atinge 100% 

imediatamente, não necessitando de um tempo maior para atingir o seu valor máximo.  

 

 
             Figura 2: Liquidez de um ativo em relação ao tempo. 

             Fonte: VILLAÇA, 1969, p. 33. 

 

Segundo o trabalho de Amihud e Mendelson (1986), a liquidez é uma 

característica fundamental do mercado financeiro. Segundo os autores, sua importância está 

relacionada diretamente ao custo de capital da empresa, e políticas financeiras que aumentam 

a liquidez podem reduzir o custo de oportunidade do capital. 

A liquidez não possui uma medida universal. Diversas mensurações devem ser 

consideradas porque não há uma única medida teoricamente correta e universalmente aceita 

(CHOLLETE et al., 2006). A maioria dos autores concorda que liquidez não é diretamente 
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observável e que possui um número de aspectos que não podem ser capturados em uma única 

medida (AMIHUD, 2002). 

Entre os trabalhos mais recentes, Acharya e Pedersen (2005) destacam que o 

prêmio de liquidez não é constante e varia de acordo com as condições de mercado, por isso 

quando o mercado perde liquidez, os investidores exigem um maior retorno para entrar em 

ativos, e vice-versa. Dado esta relevância, Machado e Medeiros (2012) complementam esta 

ideia ao afirmar que a liquidez é um fator importante de um ativo e os investidores devem 

considerá-la quando da tomada de decisões de investimentos. Em suas visões, ativos menos 

líquidos demandam uma taxa de retorno maior que ativos mais líquidos, uma vez que existe 

um custo de oportunidade para abrir mão da liquidez e assumir custos maiores em 

negociações futuras devido à baixa liquidez da ação, por isso, os investidores, provavelmente, 

exigiriam um prêmio para assumir investimentos com esse perfil.  

Francioni e Schwartz (2004) discorrem em seu livro sobre os custos de iliquidez, 

pontuando que estes surgem quando trades precisam acontecer rapidamente, mas para isso os 

compradores têm que pagar um preço um pouco maior ou vendedores têm que vender um 

pouco abaixo do mercado. Entre estes principais custos, os autores relacionam bid-ask spread 

(diferença entre o melhor preço de venda e o de compra), impacto no mercado (preços além 

do spread devido a execução de uma ordem muito grande) e custo de oportunidade (atraso na 

execução de uma ordem esperando um preço melhor, onde o mercado movimenta os preços 

contrário a intenção de trade).  

Donato (2011) complementa estas ideias ao explicar que o elemento mais 

importante para o custo de liquidez é a seleção adversa, a qual se divide em spread e impacto 

do mercado. Assim, a diferença dos preços de compra e venda de uma ação é um custo para o 

investidor que negocia pouca quantidade de ações instantaneamente, e o custo de impacto de 

mercado é provocado por negociações de grandes quantidades, impactando o seu preço. Além 

disso, a autora complementa com o custo de oportunidade, que é o trade-off entre o custo de 

impacto de mercado e os atrasos de execução, o que pode deixar o investidor com o risco de 

mercado. 

 

 

2.2 Estudos sobre liquidez no mercado internacional 
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No campo internacional, Amihud e Mendelson (1986) realizaram um dos 

primeiros estudos sobre a liquidez de ativos no mercado de capitais, concluindo que a relação 

entre a expectativa de retorno e a liquidez definida pela diferença entre bid-ask é uma função 

crescente e côncava. Para este estudo foi utilizado como amostra uma seleção de ações da 

NYSE (New York Stock Exchange) com dados anuais no período entre 1961 a 1980. O 

modelo desenvolvido pelos autores leva em consideração investidores com diferentes 

horizontes de prazo para investimento, assim, aqueles que são mais imediatistas, conforme a 

liquidez aumenta, o prêmio pago aumenta rapidamente, e aqueles que visam o longo prazo, o 

maior custo de transação provocado pela falta de liquidez é diluído ao longo do tempo, por 

isso o prêmio pago diminui gradativamente. O resultado deste conjunto de investimentos é 

uma função crescente e côncava. Além disso, o artigo testou a hipótese da influência do 

tamanho da empresa na liquidez, mas não conseguiu afirmar que há uma relação direta.   

Dado a importância do prêmio de liquidez, Amihud, Mendelson e Uno (1999) 

realizaram alguns testes estatísticos para entender os motivos do aumento da liquidez. Os 

autores optaram por explorar a proposta de Merton (1987) de que um aumento no número de 

investidores na base de acionista de uma empresa reduziria o seu custo de capital e aumentaria 

o valor da empresa. Deste modo, o management da empresa possuiria incentivo para aumentar 

o número de acionistas, pois provocaria um aumento de liquidez. Como base amostral para os 

testes, os três autores utilizaram 66 empresas japonesas cotadas na Tokyo Stock Exchange 

entre 1991 e 1996 que sofreram split no seu número de ações, o que provocou uma elevação 

no número de acionistas. Assim, através de testes econométricos nesta base, eles conseguiram 

comprovar que este aumento motivou a valorização das ações da empresa e da liquidez, 

permitindo se concluir que uma das causas da liquidez seria o número de acionista. 

Holmstrom e Tirole (2001) tentam incorporar ao Capital Asset Princing Model 

(CAPM) o conceito de liquidez, criando o LAPM (Liquidity-Based Asset Pricing Model). Para 

esta análise os autores adotam uma nova visão financeira à precificação de ativos, incluindo 

os problemas de agência. Desta forma, o artigo desenvolve um modelo onde às empresas 

possuem restrições de recursos de financiamento, capital humano e previsibilidade de lucros. 

Neste cenário, os ativos possuem um prêmio determinado pela covariância entre o seu retorno 

e a sua liquidez, pois uma vez que os recursos de funding são restritos, a demanda por ativos 

de liquidez ganha importância, sendo necessário que as aplicações financeiras fiquem em 

ativos mais líquidos. Assim, o prêmio pela falta de liquidez é crescente. Como consequência, 

as volatilidades dos preços tenderiam ser maior em investimentos de menor liquidez, como 

por exemplo, bonds de maior prazo tendem a ser vendido com um desconto em relação à 
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bonds mais curtos. Por fim, os autores fazem uma autocrítica, explicando que o modelo criado 

é direcionado estritamente para demanda de empresas por ativos líquidos e exclui a 

participação de pessoas físicas, uma vez que estas tenderiam a seguir o comportamento das 

empresas em um segundo momento. Porém, eles reconhecem que desta forma algumas das 

condições de martingale são violadas.  

Jun, Marathe e Shawky (2003) estudaram o mercado internacional, porém ao 

contrário dos demais trabalhos que se limitaram aos mercados desenvolvidos, os autores 

selecionaram companhias de 27 países considerados emergentes, incluindo o Brasil, no 

período de 1992 a 1999, possuindo como proxy para liquidez o índice turnover, o volume 

financeiro negociado e a razão turnover/volatilidade. O resultado encontrado foi distinto dos 

trabalhos anteriores, pois havia uma relação linear e positiva entre liquidez e retorno. Quando 

os autores analisaram apenas o Brasil, o resultado foi positivo e estatisticamente significativo. 

Segundo o trabalho, o resultado divergente de países desenvolvidos é explicado devido à 

baixa integração entre os mercados emergentes e os globais, por isso a falta de liquidez não 

funcionará como fator de risco, e, por conseguinte, os retornos não necessariamente serão 

menores para mercados líquidos.  

Entre os trabalhos mais modernos, Acharya e Pedersen (2005) destacam que o 

prêmio de liquidez não é constante e varia de acordo com as condições de mercado, por isso 

quando o mercado perde liquidez, os investidores exigem um maior retorno para entrar em 

ativos, e vice-versa. Os autores criaram um modelo de risco de liquidez, onde concluem que o 

retorno exigido de um ativo aumenta com a covariância entre sua iliquidez e a iliquidez do 

mercado, diminui com a covariância entre o retorno do ativo e a iliquidez do mercado, e 

diminui com a covariância entre sua iliquidez e o retorno do mercado. Deste modo, o seu 

modelo demonstra que choques positivos de iliquidez, caso persista, são associados a baixos 

retornos imediatos e altos retornos futuros. 

Um estudo mais recente sobre o assunto foi o de Liu (2006), onde o autor busca 

quantificar o prêmio de liquidez por meio do Capital Asset Princing Model (CAPM) e pelo 

Modelo de Três-fatores de Fama e French (1993). Deste modo, utilizou-se para o estudo as 

ações do NYSE/AMEX/NASDAQ entre 1960 e 2003, sendo que o cálculo de liquidez envolveu 

a quantidade de negociações, velocidade e custo de transação. A conclusão do trabalho é que 

existe um significativo prêmio de liquidez, mas que os dois modelos testados falharam em 

mensurá-lo. Para se calcular este prêmio foi utilizado o modelo de Dois-fatores, criado pelo 

autor, o qual envolve o prêmio de mercado e de liquidez (rit - rft = αi + βm,i (rmt – rft) + βl,i * 

LIQt + εit). Ao utilizar-se de outro método de mensuração de liquidez, os testes do CAPM e de 
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Três-fatores de Fama e French (1993) contraria o trabalho de outros autores ao falhar em 

mensurar o prêmio por liquidez. Por outro lado, ao adaptar o teste de Dois-fatores foi possível 

medir o prêmio de liquidez e corroborar com a literatura. 

Por fim, vale ressaltar o efeito de seleção adversa encontrado por Fang et al. 

(2009). Ao analisar o efeito da liquidez no preço de 2.642 ações de negociadas na NYSE, 

NASDAQ e AMEX entre 1993 e 2004, os autores concluíram que a liquidez afeta 

positivamente o desempenho da firma, sendo que a resposta (feedback) de informação dos 

preços de ações para gerentes e investidores é um dos fatores responsáveis pelo melhor 

desempenho da firma com maior liquidez de mercado. Além disso, investidores mais 

informados negociam de forma mais agressiva, ou seja, uma vez que a empresa possua uma 

boa performance, os investidores mais informados aumentam o interesse pelo papel e por 

conseguinte o seu giro. 

Em resumo, pode-se concluir que o trabalho desenvolvido por Amihud e 

Mendelson (1986), em mercados desenvolvidos, cuja conclusão da relação entre a expectativa 

de retorno e a liquidez é uma função crescente e côncava foi confirmado por diversos autores 

em estudos com diferentes metodologias, classes de ativos e período de amostra. Entre eles, 

pode-se citar os trabalhos de Holmstrom e Tirole (2001), Acharya e Pederson (2005), Liu 

(2006) e Fang et al. (2009). A exceção foi o artigo de Jun, Marathe e Shawky (2003) com 

mercados emergentes, o qual encontrou significância estatística da liquidez, mas não a relação 

crescente entre retorno e liquidez. O possível ponto de divergência pode ser creditado a um 

comportamento distinto da liquidez em países emergentes, segundo o próprio autor. 

 

 

2.3 Estudos sobre liquidez no mercado brasileiro 

 

 

No Brasil, Bruni e Famá (1998) encontraram resultados semelhantes à literatura 

internacional ao estudar o mercado de ações da Bovespa no período de 1986 a 1997. Os 

autores dividiram as ações da Bovespa em 25 grupos de acordo com o critério de liquidez 

definido pela negociabilidade dos ativos, a qual era definida entre outras variáveis pelo 

Turnover da ação, e, posteriormente, uma nova divisão em 25 grupos pelo critério de risco 

sistemático individual. Os resultados obtidos foram da existência de significância entre 

retornos e liquidez, e entre retorno e risco sistemático, sendo que o primeiro apresentou níveis 
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de significância maiores do que o segundo, sugerindo que a análise de liquidez seria mais 

importante do que a própria análise de risco sistemático individual. 

Complementando o trabalho anterior, Machado e Medeiros (2012) também 

fizeram um estudo para entender se haveria o efeito liquidez com ações negociadas no Brasil. 

Os autores utilizaram o período de 1995 a 2008 e concluíram que há um prêmio de 0,83% a 

3,04% dependendo da metodologia utilizada. Para atingir este resultado, eles adotaram cinco 

indicadores de liquidez (turnover, volume negociado, quantidade de negócios, 

negociabilidade e turnover padronizado) para todas as ações negociadas na Bovespa, com 

exceção das empresas financeiras, dividindo-as em 5 grupos de acordo com a liquidez. Em 

um segundo momento, foi testado se existiria um excesso de retorno distinto entre os grupos 

por meio do modelo CAPM e do modelo de Três-fatores de Fama e French (1993). O 

resultado foi positivo, sendo que o prêmio variou de 0,83% a 2,19%, não ajustado ao risco, e 

de 1,77% a 2,78%, ajustado ao risco conforme CAPM, e de 1,24% a 3,04%, ajustado ao risco 

conforme o modelo de Três-fatores. Pode-se realizar uma crítica a este trabalho por ter 

eliminado o período pós-crise do Leman Brothers em setembro de 2008, a qual pode ter 

mudado algumas características importantes do mercado. Além disso, a diferença entre bid e 

ask como indicador de liquidez adotada por Amihud e Mendelson (1986) não foi utilizada.  

Caselani (2005) encontrou uma correlação positiva entre o aumento de liquidez 

das ações no mercado brasileiro no período de 1995 a 2003 e a volatilidade dos seus retornos. 

Segundo o mesmo, se o giro dos negócios está relacionado com o surgimento de novas 

informações no mercado, então a maior volatilidade dos retornos dos papéis é consequência 

da reação dos investidores aos novos fatos. Um aumento no giro das ações pode representar 

também maior divergência de opinião entre os investidores, gerando maior volatilidade nos 

retornos dos ativos. Portanto, caso ocorra um aumento no preço devido ao maior volume, este 

poderia mitigar o aumento do Índice Sharpe devido o aumento da volatilidade. 

Vieira et al. (2007) encontraram um resultado peculiar ao estudar o prêmio pela 

iliquidez no mercado acionário brasileiro entre 1995 e 2005. Como os autores concordavam 

que a liquidez não é diretamente observável, eles utilizaram diversos indicadores para se 

chegar a esta medida: quantidade de negócios, quantidade de títulos, turnover, volume 

financeiro, spread e iliquidez (retorno da ação/volume financeiro negociado da ação). Deste 

modo, utilizaram o método proposto por Fama e Macbeth (1973), encontrando que apenas a 

variável turnover é significativa na influência do retorno. Posteriormente os mesmos modelos 

foram estimados eliminando-se da análise os dados referentes a janeiro. Os resultados foram 

semelhantes aos obtidos anteriormente, indicando que o “efeito janeiro” não é expressivo no 
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período estudado. Por fim, os autores dividiram as ações em grupos que possuíam retornos 

médios mensais positivos e negativos, obtendo no grupo positivo que apenas as variáveis 

iliquidez e spread eram significativas, enquanto no grupo negativo todas as variáveis eram 

significativas. Ou seja, o prêmio por iliquidez se faz mais presente no momento de retornos 

negativos da empresa do que quando está em ascensão. 

Correia e Amaral (2008) também verificaram se a liquidez exerce um efeito 

significativo sobre o valor de mercado das ações. Os autores buscaram examinar se o retorno 

das ações é explicado pelo índice turnover, que serviu como proxy para a liquidez, após 

controlar o efeito do risco, tamanho da firma e valor patrimonial/preço. A análise consistiu em 

uma regressão de dados em painel de ações negociadas na Bovespa entre 1995 e 2004, sendo 

empregado o método Seemingly unrelated regressions (SUR). Os resultados mostraram a 

existência de uma relação linear e positiva entre retorno e liquidez das ações. Deste modo, o 

resultado se opôs a literatura que considera hipótese de um prêmio por falta de liquidez, como 

Amihud e Mendelson (1986), mas corrobora com o estudo de Jun, Marathe e Shawky (2003) 

em mercados emergentes, incluindo o Brasil. 

Donato (2011) possui uma abordagem da liquidez em relação à estrutura de 

capital das empresas. Assim, a autora analisa 587 empresas brasileiras não financeiras durante 

o período de 1998 a 2009, realizando uma regressão com dados em painel, onde o 

endividamento é a variável explicativa e a liquidez das ações medidas por presença em bolsa, 

índice de liquidez e volume de negociação são as variáveis independentes. O resultado de sua 

dissertação demonstra que a liquidez é significativa para o endividamento da empresa e que 

empresas com maior liquidez de ação apresentam maior nível de endividamento no longo 

prazo. Assim, pode-se alegar que estas empresas com maior liquidez deveriam possuir um 

menor custo de capital, o que poderia levar a um maior retorno. 

Em resumo, observa-se que os trabalhos no mercado brasileiro encontraram 

significância estatística da liquidez dos ativos no retorno, porém não foi consenso à relação 

crescente paga para o prêmio pela falta de liquidez. Os trabalhos de Bruni e Famá (1998) e 

Machado e Medeiros (2012) puderam comprovar esta relação crescente apresentada no 

trabalho de Amihud e Mendelson (1986), porém os trabalhos de Vieira et al. (2007) e Correia 

e Amaral (2008) não encontraram esta mesma tendência. O trabalho de Jun, Marathe e 

Shawky (2003) com mercados emergentes, incluindo o brasileiro, também não confirmou esta 

função. Portanto, dado esta divergência de resultados, pode-se afirmar que no mercado 

brasileiro a literatura sobre a relação entre o retorno e a liquidez dos ativos ainda é incipiente, 

o que não permite afirmar com veemência que o comportamento desta relação nos mercados 
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desenvolvidos é totalmente replicável ao mercado brasileiro. Por outro lado, como alguns 

estudos obtiveram resultados positivos, também não é possível negá-la. A única condição que 

se pode concluir com a bibliografia existente é que a liquidez possui significância estatística 

no mercado local.  

 A tabela 1 resume as principais literaturas acerca da liquidez discorridas nesta 

seção da revisão bibliográfica. 

 

 
 Tabela 1: Resumo dos estudos realizados sobre prêmio de liquidez. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Ano Autor Dados Principais variáveis Metodologia Resultado
Correlação entre 

retorno e liquidez

Mercados desenvolvidos

1986
Amihud e 

Mendelson

NYSE entre  

1961-1980
Spread

Regressão cross-section 

e teste T

Prêmio de liquidez é uma função côncova e 

crescente
Negativa

2001
Holmstrom e 

Tirole
Modelo teórico

Desenvolve-se um modelo 

teórico com restrição de 

funding para os investidores

LAPM

Os ativos possuem um prêmio determinado 

pela covariância entre o seu retorno e a sua 

liquidez. O prêmio pela falta da liquidez é 

crescente

Negativa

2005
Acharya e 

Pedersen

NYSE e AMEX 

entre 1962-1999

Média do retorno/volume 

financeiro
LAPM

O prêmio de liquidez não é constante ao longo 

do tempo, e ele  diminui com a covariância 

entre o retorno do ativo e a iliquidez do 

mercado

Negativa

2006 Liu

NYSE, 

NASDAQ e 

AMEX entre 

1960-2003

Número de trades , velocidade 

e custo de transação

CAPM, Modelo de 3 

Fatores de Fama-French e 

Modelo de 2 Fatores

Todos os testes demonstraram significância 

ao prêmio de liquidez, mas apenas o último 

pode mensurar o prêmio

Negativa

2009 Fang et al. 

NYSE, 

NASDAQ e 

AMEX entre 

1993-2004

Spread  e performance da 

ação

Regressão múltipla e 

variáveis de controle

Liquidez afeta positivamente o desempenho 

da ação
Negativa

Mercados Emergentes

1998 Bruni e Famá
BOVESPA 

entre 1986-1997
Negociabilidade

Regressão cross-section 

e teste T

Prêmio de liquidez é crescente e mais 

significativo do que o risco sistemático 

individual

Negativa

2003
Jun, Marathe e 

Shawky

27 países 

emergentes 

entre 1992-1999

Turnover , volume negociado, 

turnover /volatilidade
Análise em painel

Existe uma relação linear e positiva entre 

retorno e liquidez das ações
Positiva

2005 Caselani
BOVESPA 

entre 1995-2003
8 indicadores

Regressão multivariada 

com 8 fatores

Correlação positiva entre o aumento de 

liquidez e a volatilidade dos seus retornos
Não calcula

2007 Vieira et al.
BOVESPA 

entre 1995-2005

Número de trades , quantidade 

de títulos, turnover , volume 

financeiro, spread  e iliquidez

Modelo de Fama e 

Macbeth

O prêmio por iliquidez é mais significativo 

quando os retornos são negativos do que 

positivos

Positiva

2008
Correia e 

Amaral 

BOVESPA 

entre 1995-2004
Turnover Análise em painel

Existe uma relação linear e positiva entre 

retorno e liquidez das ações
Positiva

2011 Donato
BOVESPA 

entre 1998-2009

Presença em bolsa, índice de 

liquidez e volume de 

negociação

Regressão em painel 

sendo endividamento a 

variável dependente

Liquidez é significativa para o endividamento 

da empresa, e quanto maior a liquidez maior o 

nível de endividamento

Não calcula

2012
Machado e 

Medeiros

BOVESPA 

entre 1995-2008

Turnover , volume negociado, 

número de trades , 

negociabilidade e turnover 

padronizado

CAPM  e Modelo de 3 

Fatores de Fama-French

Prêmio de liquidez varia de 0,83% a 3,04% 

dependendo da metodologia utilizada
Negativa
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será abordado o método utilizado para estudar a proposta desta 

dissertação, assim, serão apresentados os critérios para coleta de dados, seu tratamento e quais 

técnicas econométricas foram aplicadas.  Desta forma, o capítulo está dividido em oito seções: 

composição dos dados, período e periodicidade, variáveis, tratamento da base de dados, 

regressão pooling, regressão com dados em painel, comparação de períodos e cálculo do alfa 

de cada portfólio. 

 

 

3.1 Composição dos dados 

 

 

Com o intuito de testar a significância da liquidez no retorno das ações ao longo 

do tempo, e à luz dos trabalhos anteriormente analisados, foram escolhidas a variável 

dependente e as independentes para se aplicar as ferramentas econométricas. Com isso, 

buscaram-se testar quais variáveis de liquidez possuem mais significância sobre o retorno 

obtido das ações. 

Para os testes estatísticos foram utilizados como base de dados as ações 

pertencentes ao índice IBrX no quadrimestre de setembro a dezembro de 2013. Este 

benchmark foi escolhido pois é uma referência para os investidores da bolsa de valores 

brasileira e pondera as empresas por valor de mercado, mitigando distorções como no Índice 

Bovespa, onde há um peso muito alto para ações de Petrobrás e Vale. A fonte de dados 

utilizada foi o sistema Economática, sendo complementado pelo sistema Bloomberg quando 

necessário.  

Em relação ao índice adotado como referência para o trabalho, o IBrX - Índice 

Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 

ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de 

negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu 

respectivo valor de mercado das ações outstanding. Os 100 papéis são escolhidos em uma 

relação de ações classificadas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu índice 

de negociabilidade (medido nos últimos doze meses), onde são selecionadas as 100 melhores 

qualificadas segundo o índice de negociabilidade e que estejam presentes em mais de 70% 

dos pregões ocorridos nos últimos 12 meses. Além disso, companhias que estiverem sob 
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regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou ainda que estiverem 

sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integram o IBrX. A 

ponderação das empresas no índice é revisada a cada quatro meses (BM&F BOVESPA, 

2013).  

O índice de negociabilidade é calculado pela equação 1.  

 

Equação 1:        √
  

 
 
  

 
 

 

Onde, 

IN - índice de negociabilidade 

ni - número de negócios com a ação i no mercado à vista (lote-padrão) 

N - número total de negócios no mercado à vista da BOVESPA (lote-padrão) 

vi - volume financeiro gerado pelos negócios com a ação i no mercado à vista 

(lote-padrão) 

V- volume financeiro total do mercado à vista da BOVESPA (lote-padrão) 

 

O índice vigora desde 28 de dezembro de 1995 quando iniciou com 1.000 pontos. 

Os pontos são ajustados a bonificações, proventos, incorporações, entre outros, de modo a 

poder ser considerado o retorno total dos investimentos. A variação de cada ação impactará na 

variação do índice ponderado pela sua participação (BM&F BOVESPA, 2013). 

A figura 3 demonstra a rentabilidade do IBrX-100 desde a sua criação em 1995 

quando iniciou com base de 1.000 pontos e frente a rentabilidade do DI Over (Depósito 

Interbancário de prazo de 1 dia). Para esta comparação adotou-se o valor de fechamento do 

IBrX e os dois indicadores foram normalizados em base 1.000 . 
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Figura 3: Histórico de fechamento do IBrX e do DI Over. 

Fonte: Bloomberg e elaboração do autor. 

 

A base de dados foi analisada cuidadosamente para assegurar que não houvesse 

dados inconsistentes na amostra. Assim, optou-se por excluir as empresas financeiras devido 

ao seu alto grau de alavancagem, o que influencia o seu valor de mercado de um modo 

diferente do que em empresas não financeiras, como observaram Fama e French (1992) e 

Donato (2011). Deste modo, foram excluídas da amostra as empresas classificadas pela 

BM&F Bovespa no segmento de Bancos: Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC3 e 

BBDC4), Banrisul (BRSR6), Itaú Unibanco (ITUB3) e Santander (SANB11).  

 

 

3.2 Período e periodicidade 

 

 

A coleta de dados foi realizada com base no último dia de negociação de cada mês 

desde agosto de 2003 até agosto de 2013, totalizando 10 anos de amostra. A intenção de 

utilizar dados mensais é para que se possa diminuir a volatilidade e possa ser capturado 

melhor as tendências. O período escolhido procurou abranger um espaço de tempo suficiente 

para obter uma base de dados robusta para os cálculos econométricos, e um período com 

característica mais homogênea, evitando crises como o período que antecedeu a entrada do 

ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao poder executivo brasileiro em 2002, crise cambial 

brasileira em 1999 e crise asiática em 1997. Além disso, o período entre 1995 e 2002 

 -
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compreende uma época onde o mercado acionário brasileiro era muito menos maduro, 

possuindo menor volume de negociação, investidores e empresas. Portanto, optou-se por 

excluir este período anterior a 2003 da amostra. Assim, os dados da amostra abrangem 

períodos como a forte ascensão da bolsa brasileira entre 2003 e 2007, onde o volume 

negociado aumentou sensivelmente e muitas empresas realizaram IPO (Initial Public Offer), o 

ano da crise financeira mundial em 2008 e a expectativa de recuperação econômica brasileira 

no ano seguinte, e um período de maior estabilidade e menor ritmo de crescimento brasileiro 

entre 2011 e 2013.  

A figura 4 compara em base anual no período da amostra do trabalho a variação 

do fechamento do IBrX em relação ao crescimento econômico brasileiro, medido pelo PIB 

(Produto Interno Bruto). O IBrX possui uma forte correlação com o PIB, pois os agentes de 

mercado utilizam as expectativas futuras de crescimento para os modelos de precificação dos 

ativos. Na figura 4 é possível interpretar visualmente esta forte correlação entre o índice e o 

PIB, sendo que o índice da bolsa antecipa o resultado do crescimento ou decrescimento da 

economia. A correlação calculada entre a variação do fechamento do IBrX no ano t e o PIB 

em t+1 é de 0,95.  

Figura 4: Comportamento do PIB e o fechamento do IBrX. 

Fonte: IBGE, Bloomberg e elaboração do autor. 
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3.3 Variáveis 

 

 

Os dados levantados de cada ação foram o preço de fechamento, o melhor preço 

de compra (bid), o melhor preço de venda (ask), volume negociado, número de negócios 

realizados (número de trades), número de títulos disponíveis de cada ação (títulos 

outstanding) e market capital. 

O teste econométrico utilizado para testar hipótese deste trabalho é demonstrado 

na equação 2 e o suporte teórico de cada variável é apresentada na tabela 2.  

 

Equação 2: 

Retornoi,t = β0 + Spreadi,t . β1 + Turnoveri,t . β2 + Volumei,t . β3 + Número Tradesi,t 

. β4 + εt 

 

Onde, 

Retornoi,t - retorno mensal da ação i no mês t 

Spreadi,t – diferença entre bid-ask da ação i no mês t 

Turnoveri,t – volume negociado da ação i no mês t em relação ao seu total 

outstanding 

Volumei,t – volume financeiro negociado da ação i no mês t 

Número Tradesi,t – número de negócios da ação i no mês t 

εt – erro esperado na data t 
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Tabela 2: Resumo das variáveis da regressão e suas referências. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.3.1 Variável dependente 

 

 

A variável dependente utilizada no cálculo econométrico foi o retorno mensal de 

cada ação. Para o cálculo desta variável foi utilizado a equação 3. 

 

Equação 3:  Retornoi,t = LN ( Pi,t / Pi,t-1 ) 

 

Onde, 

Retornoi,t – Retorno mensal da ação i no mês t 

Pi,t - Preço de fechamento da ação i no final do mês t 

Pi,t-1 – Preço de fechamento da ação i no final do mês t-1  

 

O retorno foi utilizado como variável dependente porque o estudo busca entender 

se as variáveis de liquidez possuem significância na performance das empresa e se quanto 

menor a liquidez, maior o retorno obtido pelo investidor. 

 

 

 

Tipo Variável Descrição Sinal Esperado Artigo

Variável Dependente Retorno
Retorno da ação no 

período
Todos analisados

Spread

Diferença entre a 

melhor oferta de 

compra e a melhor 

oferta de venda

Positivo
Amihud e Mendelson (1986), Vieira 

et al . (2007), Fang et al. (2009)

Turnover

Volume negociado no 

período em relação ao 

total outstanding

Negativo

Bruni e Famá (1998),  Jun, Marathe 

e Shawky (2003), Vieira et al . 

(2007), Correia e Amaral (2008), 

Machado e Medeiros (2012)

Volume

Soma do volume 

financeiro negociado 

no período

Negativo

 Jun, Marathe e Shawky (2003), 

Vieira et al . (2007), Donato (2011), 

Machado e Medeiros (2012)

Número Trades

Quantidade de 

negócios realizados 

com a ação no período

Negativo
Liu (2006), Vieira et al . (2007), 

Machado e Medeiros (2012)

Variável Independente
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3.3.2 Variáveis independentes 

 

 

Nesta seção será descrito as variáveis independentes da equação 2: spread, 

turnover, volume e número de trades. 

 

 

3.3.2.1 Spread 

 

 

Amihud e Mendelson (1986), Vieira et al. (2007) e Fang et al. (2009) utilizaram a 

variável independente spread em seus estudos de liquidez. Para os autores, a variável 

compreende a diferença entre a melhor oferta de compra (bid) e a melhor oferta de venda 

(ask) de uma determinada ação, porém para uma melhor comparação entre ações com 

diferentes níveis de preço é necessário fazer uma ponderação pelo preço médio entre bid e 

ask. Portanto, para o cálculo desta variável a diferença entre a oferta de compra e venda 

também foi dividida pela média dos seus preços, conforme demonstrado pela equação 4. 

 

Equação 4:  Spreadi,t = (Bidi,t – Aski,t) / ( (Bidi,t + Aski,t) / 2 ) 

 

Onde, 

Spreadi,t – diferença entre a melhor oferta de compra da ação i e a sua melhor 

oferta de venda na data t em relação ao seu preço médio 

Bidi,t – Preço de fechamento da melhor oferta de compra da ação i na data t 

Aski,t – Preço de fechamento da melhor oferta de venda da ação i na data t 

 

 

3.3.2.2 Turnover 

 

 

Bruni e Famá (1998), Jun, Marathe e Shawky (2003), Vieira el al. (2007), Correia 

e Amaral (2008), Machado e Medeiros (2012) utilizaram a variável independente turnover em 

seus estudos. Este indicador é calculado por meio do volume negociado em relação ao total de 

títulos outstanding. Ele é utilizado como indicador de liquidez porque demonstra o giro das 
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ações da empresa entre as mãos dos investidores e, segundo Merton (1987), uma das causas 

da liquidez seria o número de acionista. Para este estudo, calculou-se este indicador por meio 

da relação entre o volume negociado e o market capital da empresa, conforme a equação 5. 

 

Equação 5:  Turnoveri,t = Volumei,t / ( Tít Outi,t * Pi,t ) 

 

Onde, 

Turnoveri – o giro da ação i no mês t 

Volumei,t – volume financeiro negociado da ação i no mês t 

Tit Outi – quantidade de ações outstanding da empresa i no mês t 

Pi  - Preço de fechamento da ação i no mês t 

 

 

3.3.2.3 Volume 

 

 

O volume financeiro é a soma de todos os valores financeiros negociados no 

período. Ele foi utilizado como variável independente nos trabalhos de Jun, Marathe e 

Shawky (2003), Vieira et al. (2007), Donato (2011), Machado e Medeiros (2012). Ele é 

utilizado como indicador de liquidez pois demonstra o valor total em dinheiro que a ação foi 

negociada, por isso o investidor ao decidir negociar estas ações pode comparar o tamanho de 

sua posição financeira frente ao valor total médio negociado e estimar o tempo necessário 

para realizar sua operação sem distorcer o preço de mercado. Os dados de volume financeiro 

foram obtidos diretamente da base de dados Economática. 

 

 

3.3.2.4 Número de trades 

 

 

O número de trades é a quantidade de negócios realizados com a ação no período. 

Ele foi utilizado como variável independente nos trabalhos de Liu (2006), Vieira et al. (2007) 

e Machado e Medeiros (2012). Ele é utilizado como indicador de liquidez porque demonstra a 

quantidade total de transações realizadas, assim, o investidor ao decidir comprar ou vender 

uma ação pode comparar a quantidade almejada com a média negociada e estimar o tempo 
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necessário para realizar sua operação sem distorcer o preço de mercado. Na mensuração de 

liquidez, este indicador se diferencia do volume financeiro porque quando uma operação 

realizada possuir um valor financeiro muito alto, este adiciona um número alto ao volume 

financeiro, enquanto o número de negócios seria adicionado apenas uma unidade. Um 

mercado com poucos negócios mas com altos valores financeiros poderia ter uma liquidez 

menor do que um mercado pulverizado com muitas transações pequenas, mas apenas o 

número de trades capturaria esta diferença. Portanto, o número de trades independe do valor 

financeiro negociado em cada operação. O número de trades foi obtido diretamente da base 

de dados Economática. 

 

 

3.4 Tratamento da base de dados 

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pela metodologia de agrupar as 

ações em carteiras, pois proporciona melhores resultados do que obtidos por meio da análise 

dos ativos individuais, conforme sugere Fama e French (2004). Assim, as ações foram 

classificadas da menor para maior em cada critério de liquidez (spread, turnover, volume 

financeiro negociado e número de trades), sendo que cada empresa recebia uma nota de 

acordo com a sua posição no ranking, onde no caso de maior liquidez recebia nota 94 e no de 

menor liquidez 1 (total de 94 ações, já que seis ativos classificadas no segmento Bancos pela 

BM&F Bovespa foram excluídas da amostra de 100 empresas do IBrX). Esta classificação foi 

realizada para cada variável independente da equação 2, e posteriormente calculado um índice 

de liquidez geral por meio da média aritmética das quatro notas. 

Uma vez que as empresas foram ranqueadas pelo critério de liquidez geral, a 

amostra foi dividia em cinco grupos, sendo o grupo de maior liquidez com 18 e os demais 

com 19 empresas. Os grupos foram chamados de carteira 1, 2, 3, 4 e 5, sendo o conjunto com 

maior liquidez a carteira 1 e a de menor liquidez a carteira 5. 

  

 

3.5 Regressão pooling 
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Para se testar a significância das variáveis de liquidez estudada foi utilizada a 

metodologia de regressão pooling. Assim, as empresas de cada carteira foram emparelhadas 

sequencialmente e realizado a regressão múltipla demonstrada na equação 2 por meio do 

software Stata. 

Espera-se que o resultado final desta regressão comprove a influência de cada 

variável independente da equação 2. 

 

 

3.6 Regressão com dados em painel 

 

 

Em complemento aos testes econométricos por meio da regressão pooling foi 

calculado a regressão pelo método de dados em painel, conforme utilizado nos estudos de 

Correia e Amaral (2008) e Jun, Marathe e Shawky (2003). A regressão com dados em painel 

permite minimizar efeitos sazonais que impactam uma data específica da amostra, pois os 

dados são emparelhados ao longo do tempo.  

Este método com dados em painel pode utilizar efeito fixo ou efeito aleatório, por 

isso foi utilizado o Teste de Hausman para definir qual a alternativa mais adequada. A 

regressão com dados em painel também utilizará a equação 2, sendo calculada por meio do 

software Stata. 

Espera-se que o resultado final desta regressão comprove a influência de cada 

variável independente da equação 2 e apresente resultados semelhantes ao método de 

regressão pooling. 

 

 

3.7 Comparação de períodos 

 

 

Acharya e Pedersen (2005) destacam que o prêmio de liquidez não é constante e 

varia de acordo com as condições de mercado, por isso quando o mercado perde liquidez, os 

investidores exigem um maior retorno para entrar em ativos, e vice-versa. Desta forma, este 

trabalho estudou a influência da liquidez ao longo dos anos da amostra para identificar 

eventuais anomalias. Por isso, realizou-se uma regressão múltipla com dummies em todos os 

anos da amostra com exceção de 2013, o qual pode ser representado pela constante, para 
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tentar identificar os anos com impactos por condições externas estatisticamente significativas 

e excluí-los. 

Após a verificação de quais anos devem ser excluídos, deve-se rodar uma 

regressão múltipla em pooling com os períodos comparáveis para tentar identificar se as 

variáveis de liquidez possuem o mesmo comportamento ao longo do tempo. 

 

 

3.8 Cálculo do alfa da carteira 

 

 

Para o cálculo do alfa adotou-se a metodologia de carteiras de ações, pois 

conforme observaram Blume e Friend (1973), ao calcular betas individuais e depois betas das 

carteiras, minimizam-se os problemas estatísticos de uma regressão entre retornos de ativos 

individuais e betas correspondentes. Assim, o uso deste método possui inúmeros propósitos: 

embora os betas individuais estimados possam conter grandes erros de medições, os betas 

estimados para carteiras, que são simples médias dos betas de ativos individuais, irão tender a 

ter erros de medição substancialmente menores. Se os erros de medições de betas de ativos 

individuais são independentes e os investimentos são igualmente distribuídos entre os grupos, 

a variância dos erros de medidas dos betas das carteiras serão significativamente menores. 

Além disso, os retornos reais das carteiras tenderão a ser menos afetados pelas flutuações dos 

ativos individuais e, portanto, podem dar uma estimativa mais eficiente dos retornos 

esperados. 

Deste modo, calculou-se o beta para cada ativo e posteriormente à média 

aritmética dos mesmos para obter o beta de cada grupo. Uma vez calculado o beta da carteira 

e levantado as informações de retorno dos ativos e da taxa de juros livre de risco, representado 

pela taxa SELIC, calculou-se o alfa da carteira por meio da metodologia do CAPM 

representado na equação 6. Segundo os resultados obtidos no trabalho de Machados e 

Medeiros (2012), caso exista um prêmio adicional pela falta de liquidez deveria ser visto um 

alfa decrescente da carteira 5 até a 1.  

 

Equação 6:   Ri,t – Rft = α + βc (Rmt – Rft) + Ɛt  

 

Onde, 
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Ri,t - retorno mensal da ação i na data t 

Rft - retorno mensal da SELIC na data t 

α - excesso de retorno gerado pela carteira 

 c - média aritmética entre todos os betas da carteira c, os quais são calculados por 

meio da covariância entre o retorno do IBrX e de cada ação i da carteira c divido pelo desvio-

padrão do IBrX 

Rmt - retorno mensal do IBrX na data t 

Ɛt - erro esperado na data t 

  

A equação 6 foi calculada mensalmente para cada ação, sendo a soma dos alfas 

mensais de todas as ações pertencentes a uma determinada carteira o alfa desta respectiva 

carteira.   
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e descrever o banco de dados utilizados 

nesta pesquisa, assim como expor os resultados obtidos dos testes econométricos realizados 

com base na metodologia discorrida na seção anterior. Assim, o capítulo está dividido em 

quatro seções: descrição da base de dados, análise de significância das variáveis, análise anual 

e comparação dos períodos, e, por fim, cálculo do alfa das carteiras. 

 

 

4.1 Descrição da base de dados 

 

 

Na seção anterior foi descrito o método com que os dados seriam extraídos para a 

análise estatística. Assim, a tabela 3 descreve as principais informações da base de dados 

obtida pelos sistemas Economática e Bloomberg. 

 

 
Tabela 3: Resumo da base de dados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 3 resume os dados que foram levantados para cada uma das variáveis, 

descrevendo o número de ativos, período, periodicidade e quantidade de observações. Vale 

ressaltar que caso todas as empresas pertencentes ao IBrX estivessem presentes na Bovespa 

desde agosto de 2003, deveria se obter 72.600 observações, porém muitos ativos realizaram o 

seu IPO ao longo do período, o que resulta em uma base total de 53.998 observações. 

Em complemento a estes dados, a tabela 4 demonstra algumas estatísticas das 

variáveis dependentes e independentes obtidas diretamente pela base de dados ou pelo cálculo 

das variáveis da equação 2.  

 

Ativos

Período

Periodicidade

Total de observações

Preço Bid Ask Volume Número  de Trades Títulos Outstanding

9.073 9.073 9.073 8.862 8.862 9.055

Número de observações de cada variável

Resumo da base de dados

100    (IBrX de setembro de 2013 a dezembro de 2013)

Agosto de 2003 à agosto de 2013

Mensal

53.998
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Tabela 4: Estatística das variáveis estudadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destaca-se na tabela 4 que as variáveis independentes spread, turnover, volume e 

número de trades desenvolveram um sensível aumento de liquidez, o que demonstra o 

amadurecimento do mercado de capitais brasileiro ao longo destes 10 anos.  

 

 

4.2 Análise de significância das variáveis 

 

 

Conforme descrito na seção 3.4, para o desenvolvimento deste estudo, optou-se 

pela metodologia de agrupar as ações em carteiras. Assim, para a sua divisão foi realizado 4 

classificações das empresas em ordem crescente de acordo com o valor médio de sua variável 

independente da equação 2. Após este ordenamento, cada ativo recebeu uma nota de acordo 

com a sua posição no ranking, onde no caso de maior liquidez recebeu nota 94 e no de menor 

liquidez 1. Por fim, foi calculada a média aritmética entre as quatro notas para se obter o 

índice de liquidez geral, o qual foi adotado como critério de divisão das carteiras.  

O resultado da classificação de cada carteira pode ser observado na tabela 5. 

 

Retorno Spread Turnover Volume Número de Trades

Número de observações 9.072 9.072 8.862 8.862 8.862

Média 2003 à 2013 1,03% 1,16% 11,56% 743.210 46.252

Desvio-padrão 2003 à 2013 7,25% 1,07% 5,46% 1.034.996 63.813

Máximo 2003 à 2013 24,83% 8,28% 30,37% 4.373.874 348.822

Mínimo 2003 à 2013 -35,13% 0,15% 0,004% 7.625 602

Média agosto de 2003 6,21% 1,59% 9,21% 146.996 4.390

Média agosto de 2008 -10,78% 1,07% 10,42% 753.195 26.358

Média agosto de 2013 -0,51% 0,72% 13,95% 1.322.102 163.937

Estatística das variáveis estudadas
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Tabela 5: Resultado da classificação das carteiras pela liquidez. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a divisão das carteiras, emparelharam-se as variáveis para ser calculada a 

regressão múltipla da equação 2 pelo método de pooling. O resultado pode ser observado na 

tabela 6. 

 

 

Spread Turnover Volume Num Trades Mkt Cap
Índice de 

Liquidez
Spread Turnover Volume Num Trades Mkt Cap

Índice de 

Liquidez

BVMF3 91 73 91 92 83 86,0 MPLU3 58 29 32 40 45 40,8

VALE5 93 52 94 93 89 84,2 MPXE3 30 88 31 31 14 38,8

OGXP3 87 67 92 91 81 83,6 QUAL3 31 33 42 41 46 38,6

PETR4 94 38 93 94 92 82,2 TBLE3 32 12 36 36 72 37,6

GGBR4 89 61 88 89 82 81,8 ENBR3 19 74 37 34 17 36,2

USIM5 90 91 86 78 61 81,2 LIGT3 51 20 26 24 47 33,6

CSNA3 88 76 83 83 75 81,0 OSXB3 6 89 28 39 5 33,4

CIEL3 86 39 87 88 88 77,6 DTEX3 23 84 35 14 11 33,4

CYRE3 76 75 82 85 53 74,2 KLBN4 27 28 29 44 39 33,4

CMIG4 79 49 79 73 77 71,4 TIMP3 49 4 11 23 79 33,2

ITSA4 73 31 85 80 85 70,8 DASA3 22 83 34 13 10 32,4

VALE3 82 11 90 81 90 70,8 WEGE3 43 7 15 22 73 32,0

FIBR3 78 40 73 84 74 69,8 VIVT4 39 5 14 20 78 31,2

LREN3 77 79 77 68 43 68,8 SULA11 25 15 21 28 67 31,2

GFSA3 69 93 76 82 23 68,6 ALLL3 81 1 1 1 68 30,4

PETR3 74 8 89 79 93 68,6 SUZB5 13 36 38 26 38 30,2

MRVE3 50 87 75 87 44 68,6 EVEN3 20 58 20 32 21 30,2

HYPE3 57 56 80 86 64 68,6 MULT3 16 17 30 30 50 28,6

PDGR3 42 94 84 90 32 68,4 POMO4 41 81 6 10 4 28,4

MMXM3 75 82 72 77 28 66,8 TRPL4 21 13 22 27 58 28,2

CSAN3 80 46 70 64 60 64,0 MYPK3 92 32 4 4 7 27,8

AMBV4 85 6 81 48 94 62,8 MILS3 14 34 24 33 31 27,2

JBSS3 83 18 58 76 76 62,2 BBRK3 11 63 16 29 16 27,0

ELPL4 84 71 59 59 37 62,0 ARTR3 28 78 13 8 6 26,6

GOLL4 68 59 60 61 49 59,4 TOTS3 3 85 27 7 9 26,2

NATU3 70 35 64 56 70 59,0 GETI4 10 14 19 19 66 25,6

CESP6 63 41 62 65 63 58,8 ESTC3 12 77 12 17 8 25,2

KROT3 5 72 78 71 62 57,6 AMBV3 8 3 18 5 91 25,0

LLXL3 71 68 41 75 26 56,2 RAPT4 36 45 10 12 19 24,4

BRAP4 29 55 71 60 65 56,0 ODPV3 15 70 23 9 2 23,8

ELET6 67 9 63 53 87 55,8 PSSA3 18 26 25 15 35 23,8

CTIP3 34 60 68 62 51 55,0 EZTC3 44 30 7 18 20 23,8

LAME4 38 44 65 69 56 54,4 CSMG3 26 24 17 21 30 23,6

CCRO3 55 80 61 46 29 54,2 BEEF3 17 47 5 16 12 19,4

MRFG3 62 53 52 63 41 54,2 RADL3 7 51 9 6 13 17,2

BRFS3 64 42 74 51 40 54,2 EQTL3 9 43 8 11 15 17,2

UGPA3 33 16 66 72 80 53,4 HGTX3 2 66 3 3 3 15,4

BTOW3 60 69 46 58 33 53,2 OIBR3 1 2 2 2 55 12,4

ELET3 59 10 57 55 84 53,0

BRKM5 65 27 55 49 69 53,0

GOAU4 45 50 54 57 57 52,6

BRML3 54 64 56 54 27 51,0

EMBR3 66 19 47 52 71 51,0

AEDU3 4 90 67 67 22 50,0

BISA3 52 65 39 70 24 50,0

CPLE6 61 37 51 47 54 50,0

PCAR4 46 21 53 42 86 49,6

RSID3 40 86 50 50 18 48,8

BRPR3 37 57 49 66 34 48,6

ECOR3 35 25 48 74 59 48,2

OIBR4 72 22 44 43 42 44,6

RENT3 48 62 40 35 36 44,2

CPFE3 56 23 45 45 52 44,2

CRUZ3 53 54 43 38 25 42,6

SBSP3 47 48 33 37 48 42,6

P
o

rtfó
lio

 1
P

o
rtfó

lio
 2

P
o

rtfó
lio

 3

P
o

rtfó
lio

 4
P

o
rtfó

lio
 5
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        *, **, indicam, respectivamente, valores significativos ao nível de 5% e 1% 

         

        Tabela 6: Resultado da regressão múltipla por pooling. 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Analisando os resultados da tabela 6, pode-se observar que as variáveis 

independentes Turnover e Número de Trades mantiveram o sinal do coeficiente negativo em 

todos os casos, o que prova que quanto maior a liquidez menor o retorno. Porém, vale 

ressaltar que das 5 carteiras de cada uma das 2 variáveis apenas 7 casos resultaram em 

significância abaixo de 5%. A variável Spread, apesar do baixo nível de confiança, apresentou 

o sinal negativo no seu coeficiente, o que é oposto ao esperado.  Além disso, a variável 

Volume também demonstrou o sinal inverso do esperado, com significância abaixo de 5% em 

apenas 2 casos do total de 5. 

 No caso da variável descritiva Spread, o resultado é contraditório ao trabalho 

de Amihud e Mendelson (1986) que concluiu que a relação entre a expectativa de retorno e a 

liquidez definida pela diferença entre bid-ask é uma função crescente e côncava ao analisar o 

mercado de ações americano entre 1961-1980. Outro artigo que contraria os dados obtidos é 

Vieira et al. (2007) cujo resultado identificou que o spread é significativo no período de 1995 

a 2005 analisando a bolsa de ações brasileira. Apesar da incoerência dos resultados, pouco 

pode ser afirmado dado o fraco nível de significância.  

Variáveis   /   Carteiras 1 2 3 4 5

Spread

Coeficiente 0,107-        0,266-        0,126-        0,194-        0,264-        

Teste T -0,21 0,69-          0,48-          0,95-          -2,33*

p Value 0,832        0,490        0,635        0,342        0,020        

Turnover

Coeficiente 0,060-        0,009        0,084-        0,028-        0,024-        

Teste T -3,34** 0,42-          -2,84** 1,60-          0,90-          

p Value 0,001        0,673        0,005        0,111        0,371        

Volume

Coeficiente 2,47E-09 4,66E-09 2,28E-08 2,23E-08 4,47E-08

Teste T -2,18* 0,49-          -1,99* 1,32-          1,84-          

p Value 0,029        0,627        0,047        0,187        0,066        

Número de Trades

Coeficiente -1,78E-07 -2,53E-07 -3,68E-07 -2,87E-07 -7,42E-07

Teste T -6,14** -3,59** -4,78** -2,86** -3,48**

p Value 0,000        0,000        0,000        0,004        0,001        
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A variável Turnover demonstrou que possui correlação negativa com o retorno, 

mas demonstrou significância abaixo de 5% em apenas dois casos.  Este resultado com baixa 

significância é coerente com o conflito da literatura, onde se têm autores como Bruni e Famá 

(1998) que encontraram significância ao analisar a bolsa brasileira no período de 1986 a 1997 

por meio do Turnover, e Vieira et al. (2007) e Medeiros e Machados (2012) os quais não 

encontraram a mesma significância nos períodos de 1995 a 2005, e 1995 a 2008, 

respectivamente. 

 Em relação ao Volume financeiro negociado, o resultado foi o oposto ao 

esperado, pois além de se encontrar uma correlação positiva entre volume e retorno, houve 

significância abaixo de 10% em três casos. Este resultado se opõe ao trabalho de Medeiros e 

Machados (2012), o qual encontrou significância no volume financeiro com coeficiente 

negativo, mas é coerente com o Vieira et al. (2007). Vale ressaltar que apesar do coeficiente 

ser próximo de zero, como a sua variável explicativa é um número grande, o efeito no retorno 

não é desprezível. 

 Por fim, o Número de Trades se provou a variável explicativa mais 

significativa, possuindo correlação negativa com o retorno e significância em todas as 

carteiras. Estes números vão ao encontro do trabalho de Liu (2006), o qual testou as ações da 

NYSE entre 1960 a 2003. Além disso, o trabalho Medeiros e Machados (2012) também 

encontrou significância nesta variável, enquanto que o de Vieira et al. (2007) não logrou o 

mesmo êxito. Ademais, assim como o volume, o coeficiente é próximo de zero, mas sua 

variável explicativa é um número elevado, por isso o efeito no retorno não se aproxima de 

zero. 

 Em complemento aos testes estatísticos realizados, optou-se por também 

abordar a metodologia dos estudos de Correia e Amaral (2008) e Jun, Marathe e Shawky 

(2003), os quais utilizaram a regressão por painel ao invés de pooling. Assim, realizou-se o 

Teste de Hausman, o qual indicou ser mais adequada a regressão de dados em painel com 

efeito fixo, e posteriormente foi calculado o teste econométrico. Os resultados foram 

semelhantes ao anterior para as variáveis Turnover, Volume e Número de Trades, e 

divergente na variável Spread, conforme pode ser observado na tabela 7. 
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  Tabela 7: Resultado da regressão múltipla por painel. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De um modo geral, pode-se afirmar que por meio do método de painel as 

variáveis estudadas obtiveram resultados com significância ainda maior, pois 12 casos do total 

de 20 possíveis apresentaram nível de significância, enquanto que pelo método de pooling 

foram apenas 10. Além disso, as variáveis Turnover e Número de Trades continuaram com o 

seu coeficiente negativo, demonstrando que quanto maior a liquidez menor o retorno. O 

Volume permaneceu com o coeficiente positivo, o que novamente representa um resultado 

oposto ao esperado inicialmente, mas coerente com os resultados obtidos nos testes com 

regressão por pooling. Por fim, a variável Spread não manteve o sinal negativo do teste 

anterior, o que pode ser compreendido já que apenas uma carteira de ações havia apresentado 

significância estatística. Ademais, o resultado obtido na regressão de painel é coerente com o 

trabalho de Amihud e Mendelson (1986) e de Vieira et al. (2007), demonstrando que assim 

como as variáveis Turnover e Número de Trades, o Spread apresentou um resultado de 

liquidez significativa e com retorno crescente conforme diminui a liquidez. 

 

 

 

 

Variáveis   /   Carteiras 1 2 3 4 5

Spread

Coeficiente 1,248 0,49 0,742 0,372 0,01

Teste T 2,98** 1,39          3,03** 1,91          0,09          

p Value 0,003        0,166        0,003        0,056        0,926        

Turnover

Coeficiente -0,046 -0,012 -0,056 -0,018 0,012

Teste T -3,33** -0,64 -2.21* -1,18 0,49          

p Value 0,001        0,522        0,027        0,237        0,627        

Volume

Coeficiente 3,26E-09 1,80E-08 4,02E-08 2,87E-08 4,71E-08

Teste T 2,80** 2,02* 3.93** 1,87          2,19*

p Value 0,005        0,044        0,000        0,062        0,029        

Número de Trades

Coeficiente -1,44E-07 -2,31E-07 -3,28E-07 -2,75E-08 -6,75E-07

Teste T -3.83** -2,92** -3,51** -0,25 -2,69**

p Value 0,000        0,004        0,000        0,803        0,007        
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4.3 Análise anual e comparação dos períodos 

 

 

Como o retorno das ações pode ser muito influenciado pelo ambiente 

macroeconômico, uma análise da influência de cada ano no retorno da ação é fundamental 

para poder excluir eventos externos que influenciem o resultado. Assim, a tabela 7 demonstra 

uma regressão com dummies anuais, permitindo averiguar se algum período da amostra possui 

influência estatisticamente significativa no retorno.  
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    *, **, indicam, respectivamente, valores significativos ao nível de 5% e 1% 

    

   Tabela 8: Resultado da regressão com dummies de cada ano. 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Variáveis   /   Carteiras Carteira 1 Carteira 2 Carteira 3 Carteira 4 Carteira 5

Dummy 2003

Coeficiente 0,064           0,126           0,109           0,084           0,054           

Teste T 2,70** 4,55** 4,65** 3,64** 1,82

p Value 0,007           0,000           0,000           0,000           0,069           

Dummy 2004

Coeficiente 0,004           0,045           0,006           0,058           0,032           

Teste T 0,23             2,39* 0,34             3,55** 1,51             

p Value 0,819           0,017           0,732           0,000           0,131           

Dummy 2005

Coeficiente 0,022           0,023           0,011           0,055           0,008           

Teste T 1,24             1,28             0,62             3,55** 0,41             

p Value 0,214           0,199           0,532           0,000           0,685           

Dummy 2006

Coeficiente 0,004           0,029           0,018           0,070           0,017           

Teste T 0,24             1,69             1,08             4,79** 0,92             

p Value 0,812           0,091           0,279           0,000           0,359           

Dummy 2007

Coeficiente 0,011           -4,59E-04 0,003           0,038           -0,007 

Teste T 0,66             -0,03 0,22             2,71** -0,39

p Value 0,508           0,977           0,829           0,007           0,694           

Dummy 2008

Coeficiente -0,075 -0,058 -0,056 -0,015 -0,079 

Teste T -4,71** -3,82** -3,63** -1,05 -4,72**

p Value 0,000           0,000           0,000           0,293           0,000           

Dummy 2009

Coeficiente 0,051           0,071           0,054           0,086           0,065           

Teste T 3,54** 4,89** 3,62** 6,37** 3,99**

p Value 0,000           0,000           0,000           0,000           0,000           

Dummy 2010

Coeficiente -0,011 0,010           0,010           0,049           0,011           

Teste T -0,77 0,74             0,71             3,79** 0,72             

p Value 0,443           0,460           0,480           0,000           0,469           

Dummy 2011

Coeficiente -0,024 -4,19E-04 -0,005 0,027 -0,149 

Teste T -1,9 -0,03 -0,37 2,31** -1,03

p Value 0,058           0,975           0,714           0,021           0,305           

Dummy 2012

Coeficiente 0,025           0,018           0,027           0,041           0,024           

Teste T 2,05* 1,38             2,15* 3,82** 1,90             

p Value 0,041           0,168           0,032           0,000           0,057           

Constante (Refere-se à 2013)

Coeficiente 0,030           -4,18E-04 0,003           -0,035 0,018           

Teste T 2,15* -0,03 0,18             -2,77** 1,23             
p Value 0,032           0,975           0,856           0,006           0,219           
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A tabela 8 demonstra que os anos com mais significância estatística no retorno 

das carteiras são 2003, 2008 e 2009. O primeiro possui significância abaixo de 7% em todos 

os casos, possivelmente influenciado pelo período de ascensão da bolsa e expectativa de 

crescimento após o medo no mercado financeiro de grandes mudanças políticas e econômicas 

provocadas pela primeira eleição do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva se dissiparam. 

No ano de 2008, houve significância abaixo de 1% em 4 das cinco carteiras e em 2009 em 

todas as amostras. Este movimento pode ser explicado pela crise financeira mundial de 2008 e 

a expectativa de recuperação econômica brasileira no ano seguinte.  

Desta forma, optou-se por excluir estes anos e comparar o período de 2004 a 2007 

com 2010 a 2013 para tentar identificar semelhanças e diferenças ao longo do tempo. Para 

esta comparação foi testado a regressão pooling para ambos os períodos. A tabela 9 demonstra 

o resultado obtido.  

 

 
  *, **, indicam, respectivamente, valores significativos ao nível de 5% e 1% 

 

  Tabela 9: Resultado da regressão por pooling das carteiras de 2004-07 e 2010-13. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando a tabela 9 é possível concluir que as variáveis Número de Trades e 

Volume mantiveram o sinal do coeficiente e um nível de significância razoavelmente 

próximo. Enquanto, a variável Spread e Turnover inverteram os sinais em alguns casos e 

modificaram substancialmente o nível de significância. 

Destes resultados, pode-se interpretar que como a liquidez é uma medida 

multidimensional e não mensurável diretamente, números opostos podem ser obtidos 

dependendo da variável adotada como proxy de liquidez. No caso do Spread e Turnover é 

Variáveis   /   Carteiras 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Spread

Coeficiente 0,995 -0,892 -0,065 0,161 -0,141 -0,376 0,442 -0,016 -0,259 -0,297

Teste T 1,62 -1,58 -0,22 0,45 -1,02 -0,33 0,78 -0,02 -1,02 -1,27

p Value 0,106      0,114      0,827      0,666      0,307      0,742      0,437      0,981      0,307      0,206      

Turnover

Coeficiente 0,002 0,008 0,584 -0,034 -0,069 -0,119 -0,225 -0,174 -0,087 0,034

Teste T 0,09 0,32 1,19 -1,13 -1,73 -4,16** -5,46** -4,7** -3,55** 1,07

p Value 0,924      0,749      0,236      0,259      0,084      0,000      0,000      0,000      0,000      0,286      

Volume

Coeficiente 1,76E-08 1,44E-07 6,07E-08 7,08E-08 3,18E-08 1,68E-10 2,10E-08 2,85E-08 2,26E-08 5,02E-08

Teste T 2,98** 4,56** 1,37        1,09        0,35        0,10        1,96        2,27* 1,35        2,69**

p Value 0,003      0,000      0,171      0,276      0,727      0,918      0,051      0,024      0,177      0,007      

Número de Trades

Coeficiente -1,14E-06 -6,72E-06 -3,20E-06 -4,04E-06 -3,15E-06 -5,99E-08 -7,26E-08 -2,79E-07 -2,12E-07 -7,91E-07

Teste T -2,65** -6,01** -2,35* -2,18* -0,95 -1,51 -0,87 -3,15** -2,12* -4,69**

p Value 0,008      0,000      0,019      0,030      0,341      0,132      0,383      0,002      0,034      0,000      

Período 2004 - 2007 Período 2010 - 2013
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correto afirmar que a influência da liquidez no prêmio de retorno das ações variou ao longo 

do tempo. Este resultado corrobora com o trabalho de Acharya e Pedersen (2005), o qual 

afirma que o prêmio de liquidez não é constante e varia de acordo com as condições de 

mercado, por isso quando o mercado perde liquidez, os investidores exigem um maior retorno 

para entrar em ativos, e vice-versa. Além deles, Vieira et al. (2007) também encontra esta 

mudança do prêmio de liquidez ao concluir que ela é mais significativa em momentos de 

retorno negativo, assim, como os retornos oscilam ao longo do tempo, pode-se interpretar que 

o nível de significância da liquidez oscila. Por outro lado, as variáveis Volume e Número de 

Trades mantiveram seu sinal e nível de significância, o que leva a duas hipóteses: a liquidez 

tende a manter o nível de significância no retorno, contrariando a conclusão anterior; ou o 

período comparado não foi suficiente para encontrar distorções. 

Assim como na seção 4.2 foi calculado as regressões pelo método de pooling e 

posteriormente complementado a análise com a regressão de dados em painel, para a 

comparação dos períodos também foi realizado este novo estudo. Novamente, o Teste de 

Hausman demonstrou que seria mais adequado utilizar a regressão de dados em painel com 

efeito fixo. Os resultados destes testes econométricos podem ser observados na tabela 10. 

 

 
*, **, indicam, respectivamente, valores significativos ao nível de 5% e 1% 

 

  Tabela 10: Resultado da regressão por painel das carteiras de 2004-07 e 2010-13. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os resultados da regressão por painel foram coerentes com a regressão de 

pooling, sendo que pelo segundo método houve significância em 16 dos 40 casos possíveis, 

próximo aos 15 obtidos anteriormente. Em relação ao resultado, as variáveis Número de 

Trades e Volume mantiveram a consistência no sinal em ambos os períodos, sendo a primeira 

Variáveis   /   Carteiras 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Spread

Coeficiente 1,959 -0,141 0,420 0,561 -0,001 1,388 0,559 1,102 0,161 0,021

Teste T 3.79** -0,26 1,55 1,49 0,00 1,31 1,04 1,69 0,63 0,09

p Value 0,000      0,797      0,122      0,136      0,997      0,191      0,299      0,091      0,530      0,929      

Turnover

Coeficiente 0,004 0,008 0,097 -0,004 -0,044 -0,106 -0,207 -0,153 -0,077 0,047

Teste T 0.26 0,34 2,30* -0,15 -1,12 -4,37** -5,43** -4,45** -3,25** 1,54

p Value 0,799      0,736      0,022      0,881      0,263      0,000      0,000      0,000      0,001      0,124      

Volume

Coeficiente 1,72E-08 1,29E-07 5,09E-08 6,88E-09 1,30E-08 2,81E-09 2,06E-08 3,91E-08 2,71E-08 3,99E-08

Teste T 3.62** 4,42** 1,31        0,11        0,15        1,71        2,06* 3,29** 1,67        2,26*

p Value 0,000      0,000      0,192      0,912      0,885      0,087      0,040      0,001      0,095      0,024      

Número de Trades

Coeficiente -1,08E-06 -5,71E-06 -2,47E-06 -1,12E-06 -8,22E-07 -1,32E-07 -4,99E-08 -2,26E-07 -6,42E-09 -6,18E-07

Teste T -2.99** -5,43** -2,11* -0,67 0,26 -3,00** -0,58 -2,35* -0,06 -3,16**

p Value 0,003      0,000      0,035      0,503      0,794      0,003      0,560      0,019      0,953      0,002      

Período 2004 - 2007 Período 2010 - 2013
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variável com coeficiente negativo e a segunda positivo. A variável Spread permaneceu com 

baixo nível de significância, o que pouco permite concluir, mas mantém a coerência de 

resultados. E, por fim, a variável Turnover manteve-se significativa, mas com mudança de 

sinais entre os períodos. 

 

 

4.4 Cálculo do alfa das carteiras 

 

 

O alfa da carteira, ou seja, o retorno adicional gerado acima da taxa livre de risco 

em relação ao benchmark, representado pelo IBrX, e ponderado pelo risco do ativo em 

relação ao mercado, representado pelo β, é calculado conforme demonstrado na equação 6. 

Assim, o resultado encontrado para o alfa das carteiras diverge do trabalho Machados e 

Medeiros (2012), pois os autores encontraram um aumento do retorno conforme diminuía a 

liquidez de cada conjunto de ações. Porém, a tabela 11 demonstra que o alfa não aumenta 

conforme se perde liquidez.  

 

 
Tabela 11: Alfa das carteiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assumindo-se que os alfas dos ativos da carteira possuem uma distribuição 

normal, pode ser comprovado por meio do teste de hipótese de duas amostras para médias se 

existe uma ordem crescente para os alfas conforme se diminui a liquidez da carteira. Assim, 

para a comparação entre a carteira c e c+1, tem-se: 

 

H0: µc = µ(c+1) 

H1: µc < µ(c+1) 

 

Onde,  

1 2 3 4 5

Alfa mensal com β da carteira

Mediana dos Alfas -0,38% -0,07% -0,57% -0,46% 0,63%

Média dos Alfas -0,05% 0,37% -0,25% -0,05% 0,85%

Desvio-padrão dos Alfas 9,25% 10,90% 10,50% 9,65% 10,42%

Carteiras
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µc - média dos alfas da carteira c 

µ(c+1) - média dos alfas da carteira c+1 

O resultado destes testes de hipótese pode ser observado na tabela 12. 

 

 
*, **, indicam, respectivamente, valores significativos ao nível de 5% e 1% 

 

     Tabela 12: Resultado dos testes de hipótese entre as médias dos retornos das carteiras. 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando a tabela 12 é possível afirmar com 5% de confiança que a carteira 5 

possui o retorno médio maior do que a carteira 1, 3 e 4. Porém, os demais casos não é possível 

rejeitar H0. 

Portanto, o resultado deste teste não pode comprovar a tese de que conforme 

diminui a liquidez existe um prêmio de retorno adicional. Este resultado está de acordo com o 

trabalho de Correia e Amaral (2008), o qual também não encontrou esta relação linear e 

positiva entre o mercado de ações brasileiro e a proxy de liquidez, e o trabalho de Juan, 

Marathe e Shawky (2003), o qual não encontrou o prêmio adicional por falta de liquidez em 

países emergentes, incluindo o Brasil. 

Por outro lado, este resultado contraria o trabalho de Amihud e Mendelson (1986) 

que encontraram no mercado americano entre 1961 e 1980 uma função côncava e crescente 

na relação retorno e liquidez, e o artigo de Bruni e Famá (1998) que concluiu que o prêmio de 

liquidez é crescente ao analisar o mercado acionário brasileiro entre 1986 e 1997. 

Possivelmente a divergência entre os resultados encontrados pode ser explicada 

pela dificuldade de se definir as variáveis de liquidez. Como a liquidez é um conceito 

composto por diversas variáveis, dependendo dos indicadores utilizados para o teste 

econométrico, pode-se chegar a resultados distintos. Além disso, os testes das tabelas 9 e 10 

comparando os mesmos indicadores de liquidez em períodos diferentes demonstram que a 

influência da liquidez nos retornos pode se modificar ao longo do tempo, o que poderia levar 

a resultados distintos entre os trabalhos. 

  

Z Carteira 1 Carteira 2 Carteira 3 Carteira 4 Carteira 5

Carteira 1 -1,45 0,64 -0,06 -2,77**

Carteira 2 1,98* 1,37 -1,25  

Carteira 3 -0,68 -3,24**

Carteira 4 -2,66**
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5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo buscou definir as variáveis que melhor representam uma proxy de 

liquidez, verificando se elas possuem estatisticamente influência no retorno das ações do 

mercado brasileiro e se existe um prêmio adicional e crescente pela falta de liquidez. Para 

atingir este objetivo levantou-se uma amostra de 100 ações pertencentes ao IBrX cujo o 

histórico de 2003 a 2013, com frequência mensal, foi base para compor 5 carteiras ordenadas 

de acordo com os critérios de liquidez, os quais utilizaram como proxy as variáveis spread, 

turnover, volume financeiro negociado e número de trades.  

Por meio de regressões múltiplas utilizando os métodos de pooling e dados em 

painel foi possível concluir que as quatro variáveis possuem significância estatística no 

retorno das empresas. No caso do spread, turnover e número de trades foi comprovado que 

existe um prêmio adicional e crescente quando diminui a liquidez, conforme era esperado. Já 

o volume financeiro negociado apresentou resultado oposto ao planejado, pois demonstrou ser 

positivamente correlacionado ao retorno. Por outro lado, ao calcular-se o alfa de cada carteira 

não foi observado estatisticamente seu aumento ao diminuir a liquidez da carteira, 

contrariando parte da literatura atual e o resultado inicialmente esperado.  

Além disso, como objetivos secundários, o trabalho procurou entender o 

comportamento da liquidez ao longo do tempo e se houve mudanças após a crise financeira 

mundial de 2008. Assim, por meio de regressões com dummies foi possível identificar a 

influência de fatores externos nos anos de 2003, 2008 e 2009, os quais foram anos de crise e 

de recuperação das expectativas macroeconômicas. Ao excluir os anos com eventos externos 

e comparar o período de 2004 a 2007 e 2010 a 2013, os resultados obtidos foram divergentes, 

o que leva a conclusão de que o efeito da liquidez não é constante ao longo do tempo. Esta 

mudança de comportamento pode ser uma das razões de resultados contraditórios em 

trabalhos no mercado brasileiro, pois coletas de dados em períodos distintos podem chegar a 

diferentes resultados caso a influência da liquidez no retorno tenha se alterado. 

Deste modo, umas das limitações deste estudo é o período adotado na amostra, 

pois como a influência da liquidez no retorno pode oscilar ao longo do tempo, seria necessário 

um período mais longo da base de dados, como é o caso de alguns artigos sobre mercados 

desenvolvidos que utilizam períodos de até 40 anos. Porém, como o mercado de capitais no 

Brasil se desenvolveu mais significativamente na última década, a abordagem de um período 

mais longo é limitada pela confiabilidade dos dados e por um período de mercado com 
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características distintas, o que pode distorcer o resultado final, sendo mais adequado adotar 

apenas 10 anos.  

Este estudo atinge o seu objetivo inicial ao identificar as variáveis de spread, 

turnover, número de trades e volume financeiro como estatisticamente significativas para 

análise entre retorno e liquidez, sendo as três primeiras uma relação inversa e a última direta. 

O trabalho não encontrou uma função crescente entre retorno e liquidez, contrariando a 

literatura de mercados desenvolvidos e alguns estudos no mercado brasileiro. Porém, 

corrobora para alguns trabalhos sobre o mercado local e em países emergentes que também 

não observaram esta função crescente. Diante desta divergência, estudou-se o comportamento 

da influência do retorno na liquidez ao longo do tempo, encontrando resultados que 

demonstram que ela não é constante. Sendo assim, concluiu-se que a diferença entre estes 

trabalhos com amostras de períodos distintos pode ser explicada em parte pela mudança de 

comportamento desta influência. Além disso, como a liquidez é um conceito multivariado e 

não mensurável diretamente, os critérios divergentes na adoção das variáveis que a represente 

podem levar a diferentes resultados, como nos casos da correlação positiva para volume 

financeiro e negativo para spread, turnover e número de trades. 

Por fim, como sugestão de pesquisa para próximos trabalhos recomenda-se uma 

análise do mercado brasileiro por um período mais longo, permitindo a comparação com os 

trabalhos de amostras menores, observando o trade-off entre minimizar efeitos de mudança na 

influência da liquidez no retorno e a menor confiabilidade nos dados. Além disso, como as 

variáveis de liquidez não são estritamente definidas poderia ser estudado outras variáveis que 

possam representá-las e comparar os resultados. Uma última sugestão seria ao invés de adotar 

o retorno como variável dependente, utilizar múltiplos de valuation para estudar se o aumento 

de liquidez provoca uma diminuição no múltiplo da empresa. 
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