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RESUMO 

 

 

A presente dissertação apresenta uma análise da concentração do portfólio de a-
ções de investidores brasileiros nas próprias empresas onde trabalham com o intuito 
de observar se o Home Bias se aplica à amostra analisada. Nosso estudo foi reali-
zado com uma amostra extraída da custódia de 86 clientes de uma corretora de va-
lores mobiliários, sendo estes dados reais de mercado. Restringimos a seleção da 
amostra de forma que metade fosse de clientes que trabalham em empresas de ca-
pital aberto e a outra metade não. Foi feita análise cross section de quanto os inves-
tidores alocam em ações das empresas para a qual trabalham e verificou-se qual o 
percentual desta participação em seus portfólios, em comparação a uma amostra de 
controle de investidores que não trabalham nesta mesma empresa. Além destas a-
nálises, separamos a amostra pelo valor total do portfólio e realizamos os mesmos 
estudos com estes dois grupos diferentes da amostra. Como uma análise de robus-
tez, identificamos empresas listadas que não adotam a remuneração com ações 
como uma sub-amostra do estudo. Como resultado, encontramos evidências de que 
os funcionários investem significativamente mais (seja em proporção do portfólio ou 
em valores) em ações das empresas onde trabalham em relação aos demais inves-
tidores, evidenciando um viés de familiaridade na tomada de decisão de investimen-
tos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents an analysis of the concentration of the portfolio of Brazilian in-
vestors in shares of companies that they work in order to observe whether the Home 
Bias applied to the sample. Our study was conducted with a sample taken custody of 
86 clients of a broker of securities, which are actual data market. We restrict the se-
lection of the sample for the half of the sample be of clients who work in open capital 
companies and the other half, not. It analyzed by a cross section the allocation sha-
res of the investors in the companies they work for and found what percentage of this 
is holding in their portfolios, compared to a sample of investors who do not work in 
the company. In addition to these analyzes, we separate the sample by the total va-
lue of the portfolio and carried out the same studies with the set different groups of 
the sample. As a robustness analysis, we identify listed companies that do not adopt 
the remuneration with shares as a sub sample of the study. As a result, we find evi-
dence that employees has investing significantly more (or in portfolio or in values) in 
shares of the companies where they work, showing a familiarity bias in making in-
vestment decisions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos investidores têm o seu nível de diversificação abaixo do ótimo, con-

forme sugerido por Markowitz (1952), principalmente em decorrência de vieses com-

portamentais, como o excesso de confiança ou pela tendência de concentrar seu 

portfólio em investimentos que lhes são familiares (HWANG e SATCHELL, 2013). 

Para este comportamento, dá-se o nome de Home Bias. 

O termo Home Bias foi documentado pela primeira vez por French e Porteba 

(1991), que comprovaram a preferência dos investidores por ações domésticas que 

de outros países. Usando dados dos EUA, Japão, Reino Unido, França e Alemanha, 

mostraram que os investidores detêm uma parcela desproporcional de ativos do-

mésticos em suas carteiras de ações quando comparados com ativos estrangeiros. 

Coval e Moskowitz (1999) mostram que o Home Bias não se limita apenas à 

questão de nacionalidade, mas que há ainda uma preferência por investir em ativos 

domésticos mais próximos também. Especificamente, eles mostraram que os gesto-

res de investimento norte-americanos apresentam uma forte preferência por empre-

sas locais em seus portfólios. 

Já Benartzi (2001) e Nellie e Weisbenner (2002) analisaram o Home Bias 

dentro das empresas, com a concentração de investimentos dos funcionários em 

ações da própria empresa onde trabalham, chamando a atenção para a dupla expo-

sição de sua riqueza (salário e investimentos) em uma única fonte, agindo em opos-

to à teoria da diversificação de portfólio. 

O presente estudo se destina a verificar a existência do Home Bias no portfó-

lio de ações de investidores brasileiros. Essa análise se concentrará nas ações que 

estes investidores possuem em custódia, com o intuito de observar se estes inves-

tem ou não nas empresas onde trabalham. 

Nosso estudo foi realizado com uma amostra extraída de uma corretora de 

valores mobiliários, representando uma fotografia momentânea da custódia dos in-

vestidores analisados, sendo estes, dados reais de mercado.  

Este estudo apresenta, além desta seção introdutória, uma seção que apre-

senta a revisão bibliográfica, seguida pela base de dados e a metodologia, uma se-

ção com os resultados observados e, por fim, uma conclusão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A versão internacional do modelo de precificação de ativos de capital clássica, 

com base na teoria do portfólio tradicional desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner 

(1965), prevê que, para maximizar retornos ajustados ao risco, os investidores de-

vem manter o portfólio de ativos do mercado mundial. 

É sabido, no entanto, que os portfólios domésticos são fortemente preferidos 

nas ponderações dos investidores (COOPER e KAPLAINS, 1994;KANG e STULZ, 

1997;FRENCH e PORTERBA, 1991), e o termo usado para descrever este fenôme-

no é Home Bias. 

O Home Bias sugere que é possível que tal decisão seja racional por parte 

dos investidores, uma vez que consigam maximizar seus retornos por conta de uma 

melhor capacidade de análise da empresa ou por conta de informações privilegiadas 

destas. Mas, por outro lado, também sugere que os investidores podem ser irracio-

nais quando estes evitam os benefícios potenciais da diversificação.  

Goetzmann e Kumar (2001) acharam que a grande maioria dos investidores 

possui portfólios sub-diversificados e que os investidores adotam uma estratégia “in-

gênua” de diversificação, mesmo estando cientes dos benefícios desta. Além disso, 

os investidores mantêm portfólios sub-diversificados, também devido a uma sensa-

ção ilusória de controle que os torna excessivamente confiantes. 

Esta sensação de controle também foi descrita por Merton (1987), que sugere 

que, devido ao custo de pesquisa e monitoramento, os investidores podem limitar o 

número de ações em seus portfólios.  

Já o excesso de confiança afeta a decisão de investimento com a tendência 

de se investir em um pequeno grupo de ações, que o investidor considera familiar ou 

confiável, embora não esteja necessariamente informado sobre elas (IVKOVIC, SI-

ALM e WEISBENNER, 2004). Este comportamento, segundo Huwang e Satchell 

(2013), teria um enorme impacto sobre a alocação de ativos ideal. 

Manter poucas ações em um portfólio pode expor o investidor a um risco idi-

ossincrático desnecessário. Já se manter muitas, o custo de transação e o custo de 

oportunidade de se acompanhar uma quantidade significativa de empresas aumen-

tam as chances de ele ter um desempenho inferior. Assim, investidores preocupados 
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com um risco extremo podem conseguir os benefícios da diversificação com um nú-

mero relativamente pequeno de ações (ALEXEEV e TAPON, 2012). 

Além disso, em contraponto à irracionalidade do Home Bias, o viés da familia-

ridade faz com que os indivíduos preferiam apostar num contexto em que se sentem 

mais bem informados, ou competentes, ajudando assim a explicar o porquê dos in-

vestidores estarem dispostos a renunciar a vantagem de diversificação e se concen-

trar em um número pequeno de empresas com as quais estariam presumivelmente 

familiarizados (MORSE e SHIVE, 201; HEATH e TVERSKY, 1991).  

Retornos positivos desta familiaridade foram encontrados por Coval e Mos-

kowitz (2001) em fundos de investimentos que realizaram investimentos geografica-

mente próximos às suas sedes. Supõem os autores que isso decorra de uma melhor 

análise das empresas ou pelo acesso a informações privilegiadas. 

Não só os fundos, mas também os investidores individuais apresentam esta 

preferência. Segundo Ivkovic e Weisbenner (2001), em média, os investimentos dos 

indivíduos em ações locais superam os seus investimentos em ações não-locais, 

sugerindo que os investidores são capazes de explorar melhor o conhecimento local. 

Neste contexto, Huberman (2001) observou que os investidores tendem a in-

vestir mais em empresas onde trabalham que em outras, e traçou como possibilida-

de para este comportamento o fato de estarem mais motivados a trabalhar sabendo 

que também são proprietários da empresa. 

Diversos autores (BENARTZI, 2001; LIANG e WEISBENNER, 2002; HU-

BERMAN e SENGMULLER, 2003; CHOI et al., 2004) trazem que os funcionários 

projetam os retornos passados das ações da empresa para o futuro, e que são ex-

cessivamente confiantes sobre as suas perspectivas futuras, acreditando que estas 

ações são menos arriscadas que as demais ações disponíveis no mercado. 

Benartzi (2001) ainda constata que os funcionários de empresas com retornos 

melhores nos últimos 10 anos tendem a investir mais do que em empresas que tive-

ram retornos piores em 10 anos, o que indica que eles poderiam comprar ações que 

já subiram. 

Não menos importante, a interferência dos gestores em induzir os funcioná-

rios a investirem em ações da empresa também pode contribuir para o Home Bias. 

Muitas vezes, a propriedade de ações detida pelos funcionários serve como uma 
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defesa contra uma mudança no controle, reduzindo assim a probabilidade de uma 

aquisição (RAUTH, 2006; COHEN, 2009).  

À luz deste tema, no Brasil, Miranda, Tomé e Gallon (2011) trazem que mui-

tas empresas optam pela remuneração baseada em ações para seus funcionários. 

Tal remuneração pode, às vezes, vir agregada da obrigatoriedade de este ter de 

manter as ações sobre sua custódia por um período mínimo de tempo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Utilizamos no nosso estudo uma amostra da custódia de 86 clientes de uma 

corretora de valores mobiliários de grande porte que opera na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BM&FBovespa). Esta amostra é uma fotografia do portfólio dos clientes 

da amostra do último dia do mês de junho de 2015. 

Quanto à amostra, restringimos a seleção de forma que metade fosse com-

posta por clientes que trabalham em empresas listadas em bolsa e a outra metade 

não. Após esta restrição, selecionamos aleatoriamente os clientes que compuseram 

a amostra, resultando em quarenta e três que indicaram trabalhar em alguma em-

presa de capital aberto (totalizando trinta e nove empresas diferentes) e outros qua-

renta três que indicaram trabalhar em alguma outra empresa que não possui capital 

aberto. O número de diferentes tipos de ativos (ações, ETF´s e Fundos de Investi-

mento Imobiliário) em posse de investidores foi da ordem de 128.  

Sobre as características da amostra, 84,5% são homens, com faixa etária 

predominante acima de 56 anos. Essas características apresentam a mesma estru-

tura demográfica dos investidores do mercado brasileiro de ações, conforme infor-

mativo da BM&FBovespa de junho de 2015.  

 

Tabela 1 Perfil da amostra de investidores na BM&FBovespa 

e na amostra do estudo 

  % Total BM&FBovespa % Total da amostra 

Homens 75,84% 84,50% 

Até 15 anos 0,60% 0,00% 

De 16 a 25 anos 0,52% 1,19% 

De 26 a 35 anos 3,80% 3,57% 

De 36 a 45 anos 10,59% 8,33% 

De 46 a 55 anos 18,25% 22,62% 

De 56 a 65 anos 21,87% 33,33% 

Maior de 66 anos 44,37% 30,95% 

 Fonte: BM&FBovespa e Base de dados 
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Cabe ressaltar que os dados de cadastro (e que contém a idade utilizada na 

tabela 1) devem ser atualizados em no máximo 24 meses, de acordo com a instru-

ção da Comissão de Valores Mobiliários de número 301. 

Já os dados de custódia utilizados para o estudo são alimentados diariamente 

e cada movimentação é refletida momentaneamente na custódia detida de cada cli-

ente. Desta forma, evitam-se erros temporais na custódia do investidor. 

Todas as informações referentes a valores de ações e classificação de ativos 

presentes neste trabalho foram retirados da base de dados da BM&FBovespa em 30 

de junho de 2015. 

Além desta seleção de amostra, coletamos informações em formulários de re-

ferência das empresas que compõem a amostra de investidores que trabalham em 

empresas listadas, com intuito de saber se a empresa utiliza o pagamento em ações 

como forma de remuneração variável para seus funcionários. Destas, 19 apresenta-

ram alguma remuneração nos últimos três anos.  

 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

 

Coube a este estudo proceder à melhor forma de apuração dos resultados 

almejados. Para tal, foi feita análise cross section do percentual que os investidores 

que trabalham em empresas de capital aberto possuem em ações destas. 

Em comparação com os resultados acima, também analisamos o percentual 

dos investidores que não trabalham nas respectivas empresas de capital aberto e 

possuem (e se possuem) essas ações em seus portfólios. 

Além destas análises, separamos a amostra pelo valor total do portfólio. Rea-

lizamos os mesmos estudos acima descritos com dois grupos diferentes da amostra 

(sub-amostras): o primeiro constando daqueles que possuíam um valor de portfólio 

acima da mediana da amostra, e o segundo, com os que possuíam um valor abaixo. 

Como forma de verificar a robustez dos resultados e eliminarmos a hipótese 

de que a remuneração em ações fosse à causa de uma possível maior porcentagem 



14 
 

do portfólio em ações da empresa em que os clientes trabalham, realizamos as aná-

lises anteriores, mas com uma sub-amostra que continha apenas as empresas que 

não adotam remuneração em forma de ações. 

Para as três primeiras amostras (amostra total e sub-amostras com maiores e 

menores portfólios) realizamos também uma segunda fase de estudos, utilizando de 

regressão linear para identificar as estatísticas t e F das amostras. Como a amostra 

de clientes que trabalham em empresas de capital aberto é relativamente pequena, 

consideramos que testes de hipótese que dependem de aproximações assintóticas 

quando o número de observações vai para infinito, como os testes t e F, não seriam 

confiáveis. Neste caso, consideramos também um teste de permutação, que é valido 

mesmo em amostras finitas (FISHER, 1934). 

É recorrente, em estudos semelhantes publicados no meio acadêmico, a aná-

lise através do histórico de posições dos investidores em comparação com desem-

penho histórico da ação, o que não foi feito neste estudo por se tratar de uma análi-

se cross section. 

Uma das principais variáveis, que pela indisponibilidade de informações e difi-

culdade no tratamento não foi discutida aqui, é a estrutura de custos de transação 

das ações, especialmente da taxa de custódia, que por se tratar de remuneração da 

corretora pelos serviços prestados, está presente na totalidade da amostra e possui 

a mesma influência sobre a rentabilidade dos ativos. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS PARA TODA A AMOSTRA 

 

 

Como resultado da estatística descritiva, considerando os 43 clientes que tra-

balham em empresas de Capital Aberto, a posse de ações da empresa pelos inves-

tidores (vide tabela 2) foi identificada em 28 investidores, o que representa 65,1% da 

amostra. Já a média de participação destas ações em seus portfólios é de 33,1%, 
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com uma mediana de 14%. Destes, em 15 casos (17,4% da amostra) o investimento 

nestas ações é o maior do portfólio.  

Estes dados nos mostram a existência de Home Bias na amostra analisada, 

pois, conforme constatado, a maioria dos funcionários de empresas com capital a-

berto possui ações desta. 

Já para a análise da amostra dos investidores que não trabalham em empre-

sas listadas (43 dos 86 clientes da amostra total), foi encontrado um percentual mé-

dio destas ações de 1,1%, com uma mediana de 0,01%, correspondendo a uma di-

ferença média de 31,6% a mais em ações da empresa para a amostra dos investido-

res que detêm ações da empresa onde trabalham do que para a amostra dos que 

não trabalham na empresa1, conforme apresentado na tabela 2.  

Com esta comparação, podemos perceber que os trabalhadores de empresas 

de capital aberto detêm uma participação maior de ações da própria empresa que os 

demais investidores, por conta do excesso de confiança, ou da familiaridade que 

eles consideram ter com a empresa em que trabalham. 

 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas da amostra   

 
  

Quantidade 

e valores 
Percentual 

Total de Investidores da amostra 86   

Quantidade de ativos diferentes em posse dos investidores 121   

Média de portfólio  R$ 413.496    

Mediana  R$ 100.162    

      

Investidores que trabalham em empresa de capital aberto 43 50,0% 

Investidores que possuem alguma ação da empresa onde trabalham 28 65,1% 

Média da participação no portfólio   33,1% 

Mediana da participação no portfólio   14,0% 

Quantidade onde a ação da empresa é a maior do portfólio 15 17,4% 

Participação média no portfólio dos investidores que não trabalham na 

empresa   1,1% 

Mediana da participação no portfólio   0,01% 

Média da diferença   31,6% 

Mediana da diferença   14,0% 

Fonte: Dados da Amostra 

 

                                                             
1
 Foi realizado o mesmo estudo sem os ativos não ações (Fundos negociados em Bolsa de Valores) e os resultados encontra-

dos foram similares. 
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4.2 RESULTADOS PARA A AMOSTRA SEPARADA PELO TAMANHO DO PORT-
FÓLIO 

 

 

Quando separamos a amostra total (86 clientes) pelo tamanho do portfólio 

dos investidores, a sub-amostra com os maiores portfólios apresenta uma participa-

ção média de 49,0% de seus portfólios alocada em nas próprias empresas onde tra-

balham, e com uma mediana de 46,6%, enquanto que para a sub-amostra com os 

menores, a participação média fica em 16,4% com uma mediana de 0%.  

Já o percentual médio destas ações no portfólio daqueles que não trabalham 

em empresas de capital aberto ficou em 1,8% para a sub-amostra dos maiores port-

fólios e 0,4% para a sub-amostra dos menores. Quanto à diferença entre os investi-

dores que trabalham em empresa de capital aberto e os que não trabalham, a esta 

ficou com a média em 46,6% e uma mediana em 45,8% para a sub-amostra dos in-

vestidores com os maiores portfólios. Para a outra sub-amostra, a média da diferen-

ça fica em 15,9% com uma mediana de 0,1%. 

 

 

Tabela 3 - Estatísticas dos Investidores separados conforme tamanho do portfólio de in-

vestimentos na corretora  

  Maiores Menores 

  Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Investidores que trabalham em empresa de capital 

aberto 22 51,2% 21 48,8% 

Investidores que possuem alguma ação da empresa 

onde trabalham 20 46,5% 8 18,6% 

Média desta participação no portfólio   49,0%   16,4% 

Mediana desta participação no portfólio   46,6%   0,0% 

Quantidade onde a ação da empresa é a maior do port-

fólio 12 27,9% 3 7,0% 

Participação média no portfólio dos investidores que 

não trabalham na empresa   1,76%   0,40% 

Mediana   0,11%   0,00% 

          

Média da diferença   46,64%   15,85% 

Mediana da diferença   45,85%   0,00% 

Fonte: Dados da amostra  
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4.3 RESULTADOS PARA A AMOSTRA DE CLIENTES DAS EMPRESAS QUE 
NÃO POSSUEM REMUNERAÇÃO EM AÇÕES 

 

 

No intuito de buscar uma maior clareza sobre a participação das empresas no 

portfólio da amostra, realizamos outra análise, considerando apenas aqueles inves-

tidores que trabalham em alguma empresa de capital aberto, e que esta não possua 

plano de remuneração em ações.  

Como descrito anteriormente, tal remuneração pode tornar obrigatório tais a-

ções no portfólio do investidor por um período mínimo de tempo. Com esta premissa, 

a média de participação das empresas no portfólio dos investidores que trabalham 

em empresa de capital aberto ficou em 34,9% com uma mediana de 20,3%. Já para 

os investidores que não trabalham em empresas de capital aberto, foram encontra-

dos um percentual médio de 1,3%, resultando em uma diferença média de 33,5% a 

mais em ações da empresa para a sub-amostra dos investidores que detêm ações 

da empresa onde trabalham. 

 

 

Tabela 4 - Dados sub-amostra de empresas que não pagam em ações      

  Quantidade        Valores 

Investidores que trabalham em empresa de capital aberto 8 9,3% 

Investidores que possuem alguma ação da empresa onde trabalham 8 9,3% 

Média desta participação no portfólio 

 

34,9% 

Mediana desta participação no portfólio 

 

20,3% 

Quantidade onde a ação da empresa é a maior do portfólio 2 2,3% 

Estatísticas 

  Estatística t 

 

1,51 

Graus de Liberdade 

 

120 

P (T-t) uni-caudal 

 

0,07 

T critico uni-caudal 

 

1,66 

Participação média no portfólio dos investidores que não trabalham na empresa 

 

1,3% 

Mediana 

 

0,0% 

Média da diferença 

 

33,5% 

Mediana da diferença 

 

17,3% 

      Fonte: Dados da amostra 
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4.4 RESULTADOS DA REGRESSÃO LINEAR PARA A AMOSTRA TOTAL DE 
CLIENTES E DAS SUB-AMOSTRAS COM OS MAIORES E MENORES PORTFÓ-
LIOS 

 

 

Para uma análise estatística da amostra total de clientes e das sub-amostras 

de maiores e menores portfólios, estimamos a seguinte regressão linear: 

 

𝑦𝑛 ,𝑖 = 𝛼𝑛 + 𝛽1𝑑. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟𝑛 ,𝑖 + 𝜀𝑛 ,𝑖 , 

 

Sendo yn,i o percentual que o ativo n representa no portfólio total do investidor 

i; d.employern,i  uma variável dummy que assume valor = 1 caso o investidor i seja 

funcionário da empresa n e valor = 0 caso contrário. Desta forma, o coeficiente beta 

representa a diferença de exposição ao ativo “n” entre investidores que trabalham e 

que não trabalham nesta empresa. O erro-padrão dos estimadores é calculado utili-

zando cluster por investidor, possibilitando que o erro épsilon seja correlacionado 

entre diferentes observações de cada investidor “i”. 

O coeficiente estimado é de 0,369, o que mostra que investidores que traba-

lham em empresas de capital aberto aproximadamente 37 pontos percentuais a 

mais no ativo da empresa em que trabalham relativamente a investidores que não 

trabalham nesta empresa. Os resultados do teste acima apresentaram uma estatísti-

ca t e F consideravelmente acima do nível de significância. Assim, não podemos re-

jeitar a de que os clientes que trabalham em empresas de capital aberto possuem 

uma participação maior delas em seus portfólios do que os demais. 

Realizamos também o teste regressão linear para as sub-amostras dos maio-

res e menores portfólios e não encontramos diferença significativa entre as estatísti-

cas t e F das duas amostras, conforme tabela 3, o que nos mostra que estas duas 

amostras são semelhantes para este teste. 
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Tabela 5 - Resultado da Regressão Linear    

  
Toda Amostra Sub-amostra 

Número de observações 10.406 4.325 

F(1 , 85) 35,31 14,66 

Probabilidade > F 0,00 0,00 

R-quadrado 0,11 0,28 

Root MSE    0,07    0,06  

Empregado 

 

 

Coeficiente 0,369 0,388 

Desvio Padrão 0,062 0,072 

T 5,94 5,41 

P > | t | 0,00 0,00 

95% de Confiança 0,245 0,245 

Intervalo 0,492 0,530 

   

Constante   

Coeficiente 0,007 0,005 

Desvio Padrão 0,0003 0,0012 

T 23,12 3,98 

95% de Confiança 0,006 0,002 

Intervalo 0,007 0,007 

Fonte: Dados da Amostra 

 

 

 

4.5 RESULTADOS DO TESTE DE PERMUTAÇÃO DA SUB-AMOSTRA DOS CLI-
ENTES DAS EMPRESAS QUE NÃO PAGAM EM AÇÕES 

 

 

Para testarmos a solidez estatística, dado o pequeno número de observações 

da sub-amostra com os clientes que trabalham em empresa de capital aberto e que 

esta não paga em ações (8 clientes), realizamos um teste de permutação conside-

rando apenas os 8 clientes desta sub-amostra junto com os outros 43 clientes que 

não trabalham em empresa de capital aberto. Em contraste ao teste t, que depende 

da teoria assintótica com o número do de observações indo a infinito, o teste de 

permutação é válido mesmo quando a amostra é finita (FISHER, 1934). Neste teste, 

consideramos diferentes combinações da variável d.employed sorteadas aleatoria-

mente, e estimamos para cada combinação o coeficiente beta. Como para estes e-
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xercícios a variável d.employed foi construída de forma aleatória, esperamos que, na 

média, esses coeficientes sejam zero. No entanto, o relevante nessas simulações é 

que a distribuição destes coeficientes é justamente a distribuição do nosso estima-

dor (utilizando a variável d.employed real) sob a hipótese nula de que o coeficiente 

beta é igual a zero. Neste caso, podemos comparar nossa estimativa original com 

essa distribuição, e rejeitar a hipótese nula caso a estimativa original esteja nas ex-

tremidades desta distribuição. Para esse teste, realizamos 1.000 repetições para 

estimar a distribuição do nosso estimador sob a hipótese nula de que não há dife-

rença na exposição a determinados ativos para investidores que trabalham e não 

trabalham na empresa em questão.  

 Tal teste contou com 1.000 repetições para comparar os níveis de significân-

cia de t e F, e o coeficiente da regressão. Como resultado, encontramos que o coefi-

ciente de regressão com todos da amostra apresentou 0.386 e está acima dos 95% 

da distribuição de R1 (das simulações), o que leva à rejeição da hipótese nula de 

que não existe efeito de home bias. 

Como destaque para os resultados do teste, chamamos a atenção para o tes-

te quando a variável dummy de “trabalha na empresa que não paga em ações” con-

sidera a proporção da ação da empresa em que o investidor trabalha é significativa-

mente maior do que quando a variável muda para “não trabalha na empresa”, ca-

bendo ressaltar ainda que a estatística t é alta mesmo com erros robustos. 

 

 

Gráfico 1 - Resultados do Teste de Permutação 

  

        Fonte: Dados da amostra 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo mostrou uma análise dos portfólios de investidores que trabalham 

em empresas de capital aberto e, principalmente, da participação que estas ações 

possuem no portfólio destes. 

Constatou-se que os funcionários investem, sim, em ações das empresas on-

de trabalham e, na sua maioria, estes percentuais são maiores do que nas demais 

empresas em que investem, o que vem em linha com Huberman (2001). 

 Além disso, os investidores que trabalham na empresa investem mais nestas 

empresas do que os investidores que não trabalham, conforme constatado pelos 

diversos testes com a amostra e sub-amostras. 

Por definição, também vamos em linha com os autores Cooper e Kaplains 

(1994), Kang e Stulz (1997) e French e Porterba (1991), pois não encontramos ne-

nhum ativo estrangeiro nos portfólios analisados, uma vez que estes poderiam con-

ter ativos estrangeiros listados na bolsa brasileira. 

 Como sugestão para extensão do estudo, temos que o teste de comparação 

de investimentos em relação ao histórico de retorno das ações poderia ser refeito 

incluindo-se o histórico de posições dos investidores ao invés de uma amostra única. 

Além disso, poderia ser testado se o retorno futuro está correlacionado com a pro-

porção investida na empresa onde o investidor trabalha. 
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