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RESUMO 

O presente trabalho analisa o grau de sofisticação do Investidor Individual, 

subclasse da Categoria “Pessoa Física”, na negociação de produtos de renda 

variável no período compreendido entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 2014. 

Através da análise de dados diários dos fluxos líquidos de investimentos, 

encontramos evidências que reforçam a hipótese de baixa sofisticação do Investidor 

Individual, no que diz respeito à diferença de atuação, de maneira agregada, entre 

ele e o investidor tido como mais qualificado (i.e., Investidor Estrangeiro), além de 

confirmarmos o ditado popular de que ele “Compra no Topo e Vende no Fundo”. 

Adicionalmente, encontramos evidência de causalidade entre, de um lado, a 

evolução do fluxo financeiro (tanto na compra quanto na venda), e do outro, 

variáveis como Retorno e Volatilidade, no sentido do primeiro causar estes. Os 

Testes de Causalidade de Granger e Impulso Resposta corroboram o indicado nas 

regressões; revela-se adicionalmente que um choque positivo na Volatilidade 

impacta negativamente as variáveis dependentes, de maneira crescente, por até 21 

dias de pregão. 

Palavras-chave: fluxo líquido, pessoa física, BMFBovespa, comportamento do 

investidor, causalidade. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The main goal of this paper is to cast a light on how does the Individual Investor 

handles equity investments between the periods of January, 2006 and December, 

2014. Through the analysis of net investment flows we found evidence of behavioral 

difference, in aggregate manner, between Individual Investor and the Foreign 

Investor, considered in the literature the most sophisticated. Also, there’s evidence 

that the evolution of financial flows from the Individual Investor (buys and sells) 

causes return and volatility. The results from Granger Causality Tests, along with 

those from Impulse Response Tests fortify the findings of the econometric 

regressions; additionally, a positive shock in volatility seems to affect the dependent 

variables in a negative manner, up to 21 trading days. 

Keywords: net flow, individual investor, BMFBovespa, investor’s behavior, causality. 
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1. Introdução 

A maioria dos processos de tomada de decisão, excetuando-se os do cotidiano 

como o que vestir e o que comer, raramente se limitam à poucas variáveis. Por 

exemplo, na ocorrência do evento “Férias”, o indivíduo precisa primeiramente 

determinar se vai viajar ou não. Caso opte pela primeira opção, deve determinar se 

o local de destino é nacional ou estrangeiro. Para qualquer uma das duas opções 

anteriores, existe um leque de inúmeras possibilidades. Se o destino for outro país, 

além de escolher entre as opções de locomoção até o local, o indivíduo deve 

analisar dezenas de hotéis e pousadas e preocupar-se com a taxa de câmbio e as 

formas de pagamento disponíveis. Finalmente ele vai avaliar como pretende gastar 

seu tempo, ou seja, quais serão as atividades locais desenvolvidas. Tudo isso 

sempre levando em conta as suas restrições orçamentária e temporal.  

Quando o assunto é “Investimentos”, o procedimento se repete: admitindo-se que a 

rigor foi realizada diligência adequada sobre a situação financeira do indivíduo, bem 

como a averiguação de sua propensão ou aversão a determinados níveis de risco 

(suitability), faz-se necessário determinar qual a alocação ótima, entre as diversas 

classes de ativo disponíveis, para a formação de sua carteira de investimentos. 

Caso opte por incluir algum ativo de Renda Fixa, deve determinar o montante a ser 

aplicado, em qual produto, taxa e indexador (se houver), além do prazo. Como 

exemplo desta classe de ativos, podemos citar os Títulos da Dívida do Tesouro 

Nacional, Certificados de Depósito Bancário (CDB), Fundos de Investimento, 

Caderneta de Poupança, etc. Caso opte por investir em Renda Variável, deve-se 

analisar novamente as opções disponíveis: se o intuito for o mercado à vista, no 

Brasil ele deve selecionar algumas das 363 empresas listadas em Bolsa de Valores 

(dados de Dezembro de 2014); se for adepto da Escola Fundamentalista, o indivíduo 

estudará os Demonstrativos Financeiros da empresa, a conjuntura econômica 

vigente, projetará a performance da companhia no futuro e, só então, determinará 

em que classe de ação pretende investir (e.g. Ações Ordinárias (ON), Preferenciais 

(PN), etc). Analogamente, se o investidor for adepto da Escola Técnica e o objetivo 

de investimento for de curto prazo, pode estudar os movimentos de mercado, as 

estatísticas disponíveis e avaliar a existência ou ausência de padrões. Isso tudo sem 
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mencionar o interesse por produtos do mercado futuro ou de ativos considerados 

“Investimentos Alternativos”, como imóveis, commodities, etc. 

No intuito de explicar o mundo em que vivemos e tentar compreender o 

comportamento dos participantes da economia, a teoria econômica clássica 

inicialmente parametrizou o indivíduo; assim, postula que os agentes são racionais, 

egoístas, avessos ao risco, processam toda informação disponível adequadamente 

(seguindo o modelo bayesiano), e tomam decisões de tal forma a maximizar sua 

Utilidade, no sentido de que vai se preferir mais bem-estar do que menos. Contudo, 

experimentos como o Paradoxo de Allais (1953) e a emergência de estudos sobre 

racionalidade limitada permitiram o avanço de abordagem alternativa sobre a forma 

como modelamos a realidade.  

O objetivo do trabalho é entender o comportamento, mais especificamente o 

processo de tomada de decisão do Investidor Individual Pessoa Física (considerado 

pouco sofisticado no seu processo de avaliação e seleção de ativos), de maneira 

agregada, no mercado de ações; para tanto, utilizamos como referência o 

comportamento do Investidor Estrangeiro (tido pela literatura como o mais bem 

informado e sofisticado).  

Assim, técnicas analíticas foram empregadas na avaliação de sua atuação agregada 

ao longo do tempo, assim como testes estatísticos e econométricos para 

entendermos se o comportamento de algumas variáveis defasadas serviria como 

preditor de tendência da evolução do fluxo de investimento liquido do Investidor 

Individual Pessoa Física. Ao longo da análise, adicionalmente, nós fazemos um 

paralelo entre os resultados observados e as evidências encontradas em estudos 

anteriores de finanças comportamentais, no tocante à ocorrência de vieses na 

negociação de ações. 

Esse estudo está dividido em seis capítulos. O capítulo dois realiza uma breve 

apresentação do mercado bursátil brasileiro e o compara diretamente com a 

principal bolsa de valores norte americana, em termos de número de empresas 

listadas e capitalização de mercado. Adicionalmente, faz a devida qualificação do 

Investidor objeto do trabalho, apresentando importantes estatísticas sobre 

características demográficas, tais como distribuição geográfica, gênero, idade, etc, 
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além de respectivo montante investido. São informações importantes para que 

possamos criar uma identidade e realizar inferências sobre seu comportamento, e 

igualmente necessárias para o desenvolvimento e compreensão do trabalho. O 

capitulo três trata da revisão bibliográfica existente sobre fluxos de investimentos e 

finanças comportamentais. O capítulo quatro descreve mais detalhadamente as 

metodologias empregadas e o modelo proposto. O capítulo cinco apresenta os 

resultados encontrados com a implementação do modelo proposto e finalmente o 

capítulo seis descreve as principais conclusões e sugestões de possíveis estudos a 

serem realizados. Ao final são disponibilizados alguns anexos que trazem 

informações adicionais sobre aspectos deste trabalho e um apêndice sobre 

comportamento social. 
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2. Contextualização 

Em 1738 germinou o princípio do que entendemos como Teoria da Utilidade 

Esperada. Tratava-se da resposta de Daniel Bernoulli ao Paradoxo de São 

Petersburgo, evidenciando que o valor que um indivíduo atribui à sua riqueza não se 

revela por seu valor monetário, mas sim pela utilidade que ele deriva da utilização do 

bem que consegue adquirir com tais recursos (Nicholson, 2011). Contudo, foi 

apenas no final do século XVIII, e através de Jeremy Bentham, que ela tomou forma 

e corpo, influenciando a escola marginalista no século XIX. Surge com os 

economistas marginalistas a ideia de que os consumidores tendem a fazer escolhas 

com o intuito de maximizar sua Utilidade total, sempre levando em consideração sua 

restrição orçamentária.  

Von Neumann e Morgenstern (1947) publicaram trabalho que sedimentaria a criação 

da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) nos moldes que conhecemos hoje. O 

trabalho evidencia que, desde que satisfeitos alguns axiomas determinados (a 

saber: completude, transitividade, continuidade e independência), existe uma função 

Utilidade “U” tal que seu comportamento maximiza a função Utilidade Esperada 

“U(E)”. O arcabouço teórico decisório enfim encontra a determinação do individuo 

ideal, o Homo Economicus; segundo Persky (1995), é atribuído à John Stuart Mill a 

sua criação no trabalho de 1836 intitulado “On the Definition of Political Economy 

And on the Method of Investigation Proper to It”. Este indivíduo seria egoísta, 

extremamente racional e tomaria atitudes que maximizassem seu benefício total, 

sua utilidade. Contudo, esta visão rígida do individuo tem sido alvo de 

questionamentos ate hoje. Um dos marcos neste sentido foi a apresentação do 

Paradoxo de Allais (1953). Mas o movimento que pressupõe que nossa 

racionalidade é limitada, que muitas vezes apelamos para heurísticas e outros 

aspectos psicológicos na tomada de decisão ganhou notoriedade com a publicação 

na Econometrica, em 1979, do trabalho entitulado: “Prospect Theory: An Analysis of 

Decision under Risk”, daqueles que se tornariam os principais expoentes no ramo de 

Behavioral Finance; Daniel Kahneman e Amos Tversky. Neste trabalho, a dupla 

analisou as respostas dadas por diversos alunos e professores à um questionário 

que indagava sobre como o respondente atuaria frente a situações reais similares; 
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ou seja, procurou analisar o processo decisório dos agentes sob situações de 

incerteza. Os resultados contrariam o que era antigamente postulado: as pessoas 

não tendem a ter desvios aleatórios da racionalidade que seriam mutuamente 

cancelados; na verdade alguns desvios da racionalidade são sistemáticos. Por 

exemplo, o número de pessoas que superestima sua habilidade na condução de um 

carro em comparação com a média da população é muito maior do que a parcela da 

população que subestima sua própria performance (Svenson, 1981). 

Percebeu-se que não atualizamos a realidade seguindo a lógica estatística da 

formula de Bayes. Realizamos na verdade um mecanismo mental, onde através do 

viés de confirmação, tendemos a dar maior importância apenas às informações que 

ratificam nossa posição, e menos valor àquelas que nos contrariam, por exemplo. 

Ao longo do estudo, os autores conseguem demonstrar outras peculiaridades do 

comportamento humano que rompem com as premissas dos modelos tradicionais: 

racionalidade limitada, sua propensão a avaliar apostas de mesmo resultado de 

forma diferente quando calcadas em ponto de referência alternativo, propensão ao 

risco quando o agente está localizado em situação no domínio das perdas e aversão 

ao risco em situação no domínio dos ganhos, dentre outros.  

2.1. Da formatação da realidade e vertentes ideológicas 

A História nos mostra que o homem sempre procurou catalogar, parametrizar, o 

universo em que vive para que possa compreendê-lo e, consequentemente, explicá-

lo. Ao longo da evolução humana, uma característica marcante foi sua necessidade 

por estabelecer relações de causalidade, sendo iniciada ainda nas sociedades 

primitivas: começando com a elaboração de uma relação linear, simples e, quando 

ela não se fez mais suficiente, evoluindo para algo mais complexo, não linear, 

reconhecendo que muitas vezes existe mais do que apenas um fator que participe 

do binômio causa-consequência, tal como entendemos a realidade atualmente. No 

Mercado Financeiro isso não foge à regra. Contudo, talvez por uma questão 

didática, não são raras as vezes em que a mídia de massa provê uma explicação 

para justificar os movimentos de mercado. Faz-se muitas vezes inclusive o 

movimento contrário: Ao invés de entender a multiplicidade de causas que originou o 

fenômeno, procura-se explicações aparentemente simples que caibam na descrição. 
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Desde os primórdios da constituição e formalização do universo financeiro, mais 

especificamente do Mercado de Capitais ao redor do globo, diversas linhas de 

interpretação da realidade bursátil surgiram, sempre respaldadas por um arcabouço 

teórico: Fundamentalista, Técnica, Quantitativa, Pensamento Contrário e ate mesmo 

Astrológica, sendo as duas primeiras responsáveis por uma quasi-polarização de 

opiniões.  

A análise fundamentalista procura identificar quais empresas apresentarão a melhor 

performance dentre as concorrentes do mercado em que atuam, mediante avaliação 

de indicadores quantitativos e qualitativos. No âmbito quantitativo, podemos citar 

indicadores de eficiência operacional (Margem LAJIDA – Lucro antes de Juros, 

Impostos, Depreciação e Amortização), endividamento (Dívida líquida/LAJIDA), 

rentabilidade (Return On Equity - ROE) e eficiência (ciclo operacional e financeiro). 

Do lado qualitativo, o analista procura identificar quais são as vantagens 

competitivas das empresas, tais como (1) poder de barganha junto a clientes e 

fornecedores, (2) barreiras à entrada de competidores nos mercados em que atuam, 

(3) oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico, etc.  Através do escrutínio 

dos dados, estima-se qual seria o preço “justo” para a ação, e consequentemente 

para a empresa no cenário corrente.  

Portanto esses analistas, em suas recomendações, não se preocupam com o 

“quando comprar(vender)”, mas sim “o que comprar(vender)”. Graham (1949) 

estabeleceu a fundação das diversas vertentes da análise fundamentalista, baseada 

na perspectiva de futuro de empresas em desenvolvimento. Graham foi o mentor do 

início da carreira de investidor de Warren Buffett, que aprendeu a análise de 

empresas e solidificou o conceito de investimento de longo prazo em ações por meio 

dos fundamentos.  

Em sua analise não é levado em consideração qualquer tipo de influência que os 

investidores possam ter na formação de preço, já que o mercado, de maneira 

eficiente, corrigiria qualquer tipo de distorção provocada por investidores não 

racionais. Ou seja, se uma empresa que tem bons fundamentos não esta sendo 

muito demandada, em algum momento a evidência de seu atrativo perfil em termos 

de relação risco/retorno faria com que os investidores racionais preferissem investir 

neste ativo, em detrimento de outra empresa com perfil inferior. O fluxo de 
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investimentos sairia da empresa de baixa lucratividade e iria para a que apresenta 

melhores indicadores de prosperidade. 

Por sua vez, a análise técnica procura estudar estatísticas e relações temporais, 

bem como identificar padrões e tendências no comportamento dos preços das ações 

que sejam derivados de vieses comportamentais.  

Preocupa-se, portanto, com o “quando comprar(vender)”, e não “o que 

comprar(vender)”. Nison (2001) credita ao japonês Munehisa Homma a 

preconização do uso dos padrões gráficos e análise de “sentimento do mercado” no 

começo do século XVIII, época do Shogunato Tokugawa. Foi operando o mercado 

futuro na Bolsa de Arroz de Dojima, em Osaka, que surgiram os candlesticks, 

padrão gráfico criado à época. Noronha (1995) observa, contudo, que a análise 

gráfica da forma como a conhecemos só surgiu no final do século XIX, quando o 

estado-unidense Charles Dow criou o Índice Dow-Jones “para servir como um 

barômetro da tendência natural dos negócios”. Ele diz: 

“Ao criá-lo, não pensou nele como um invento para prognosticar o mercado de 

ações e nem como um guia para investidores. Porém, numa série de artigos para o 

Wall Street Journal, criou os princípios básicos de sua teoria e, após sua morte em 

1902, seu sucessor no jornal, William P. Hamilton, ao longo de 27 anos de trabalho, 

ordenou e formulou então a Teoria de Dow como hoje a conhecemos, a espinha 

dorsal da análise dos gráficos de barras e de todos os estudos técnicos sobre o 

mercado”. 

Essa escola, ao contrário da primeira, se identifica com o campo de Finanças 

Comportamentais: o investidor possuiria algumas inclinações de comportamento, 

agiria sob limitada racionalidade e suas ações seriam repetidas ao longo do tempo. 

Contudo, um ponto une as duas escolas: a ambição que serve como motivação, já 

que ninguém esta disposto a aplicar um montante de dinheiro e ter ao final do 

período um valor menor. Entram no mercado para aumentar seu patrimônio. 

Apresentamos a seguir o mercado de renda variável brasileiro, fazendo um paralelo 

com o mercado norte-americano. 
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2.2. Renda Variável – Brasil vs Estados Unidos 

O mercado de renda variável é caracterizado por um alto grau de incerteza sobre o 

retorno dos ativos, uma vez que a livre flutuação de seus preços é resultado da 

interação entre múltiplos fatores, sejam eles micro e macroeconômicos, políticos, 

sociais, etc. Trata-se de opção de investimento democrática, sem barreiras de 

entrada, já que qualquer pessoa com uma conta em banco pode começar a investir.  

O gráfico abaixo, em formato histograma, evidencia a distribuição dos retornos 

diários do Índice Bovespa para o intervalo de tempo considerado entre 2 de Janeiro 

de 2006 até 30 de Dezembro de 2014, compreendendo 2.224 dias de pregão. No 

eixo das ordenadas está representada a frequência dos eventos e no eixo das 

abscissas os retornos supracitados. A tabela com as estatísticas descritivas 

complementa sua interpretação: 

Figura 1 – Distribuição dos retornos diários do Índice Bovespa 
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Fonte: Reuters/Dados compilados pelo autor 

Como pode ser observado por seu formato e pelo valor de curtose, trata-se de 

distribuição leptocúrtica com assimetria positiva. A média dos retornos é muito 

próxima a zero e, considerando o desvio padrão da amostra, percebemos que para 

a ocorrência dos valores máximo e mínimo precisou ocorrer um evento 

extremamente raro, de aproximadamente 6 sigmas, o que é característico de 

distribuição com caudas grossas. 

Estatísticas Descritivas 

Média 0,000349 

Mediana 0,000611 

Máximo 0,146578 

Mínimo -0,113931 

Desvio Padrão 0,018372 

Curtose 9,339746 
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Apesar de incipiente se comparada à Bolsas de Valores de economias mais 

desenvolvidas, a BMFBovespa hoje duela com a Bolsa Mexicana de Valores pelo 

posto de maior Bolsa de Valores da America Latina por valor de capitalização de 

mercado. Para ter-se uma noção do que significa a discrepância de tamanho entre o 

mercado acionário norte americano e o brasileiro, segundo levantamento feito pela 

Consultoria Economática, em Fevereiro de 2015 a empresa norte americana APPLE 

Inc. possuía valor de mercado superior à todas as empresas brasileiras listadas na 

BMFBovespa.  

Adicionalmente, segundo dados do World Federation of Exchanges (WFE), em 

Dezembro de 2014 a capitalização de mercado da principal Bolsa de Valores Norte-

Americana, a New York Stock Exchange (NYSE) era de USD 19,36 Bilhões 

enquanto que a da BMFBovespa era de USD 843,90 milhões. Apenas uma Bolsa de 

Valores norte americana valia na época 23 vezes o valor da BMFBovespa. 

A tabela a seguir mostra a evolução do valor de capitalização de mercado das duas 

Bolsas de Valores, de 2006 até 2014: 

Figura 2 – Comparação evolutiva da Capitalização de Mercado entre NYSE e 

BMFBOVESPA (USD MM) 

 

Fonte: WFE/Dados compilados pelo autor 
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Tabela 1 – Valores de Capitalização de Mercado da NYSE e da BMFBovespa 

 

Fonte: WFE/Dados compilados pelo autor 

No Brasil, o numero de empresas listadas em 2006, ano de início do nosso estudo, 

era de 350 (347 nacionais e 3 estrangeiras); em 2014, este número subiu para 363 

(351 nacionais e 12 estrangeiras). 

Analogamente, a título de comparação apenas com a NYSE, em 2006 esta Bolsa de 

Valores apresentava 2.280 empresas listadas (1829 nacionais e 451 estrangeiras); 

em 2014, esse numero subiu para 2.466 (1939 nacionais e 527 estrangeiras): Ou 

seja, quase sete vezes mais empresas do que no caso brasileiro.  

 A tabela a seguir mostra a evolução do número de empresas listadas nas duas 

Bolsas de Valores, de 2006 até 2014: 

Tabela 2 – Evolução do numero de empresas listadas na NYSE e na 

BMFBovespa 

 

Fonte: WFE/Dados compilados pelo autor 

CAPT. MERCADO (USD MM) NYSE BMFBovespa

2006 15.421.167,90 710.247,45

2007 15.650.832,50 1.369.711,27

2008 9.208.934,10 591.965,55

2009 11.837.793,30 1.337.247,68

2010 13.394.081,80 1.545.565,66

2011 11.795.575,45 1.228.936,23

2012 14.085.944,12 1.227.447,02

2013 17.949.883,80 1.020.455,33

2014 19.351.417,24 843.894,20

2015(Setembro) 18.336.689,59 496.194,30

TOTAL EMP.DOMÉSTICAS EMP. ESTRANGEIRAS ANO TOTAL EMP.DOMÉSTICAS EMP. ESTRANGEIRAS

2280 1829 451 2006 350 347 3

2273 1852 421 2007 404 395 9

1963 1548 415 2008 392 383 9

2327 1832 495 2009 386 377 9

2317 1799 518 2010 381 373 8

2308 1788 520 2011 373 366 7

2339 1815 524 2012 364 353 11

2371 1852 519 2013 363 352 11

2466 1939 527 2014 363 351 12

2447 1928 519 2015(Setembro) 359 348 11

NYSE BMFBovespa
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Realizada a devida apresentação da Bolsa de Valores brasileira, passamos para a 

identificação dos seus participantes e, mais especificamente, a investigação sobre o 

Investidor Individual Pessoa Física. 

2.3. Qualificação do Investidor Individual – O caso Brasileiro 

Uma pesquisa da BMFBovespa (2012) evidencia a falta de intimidade que a 

população brasileira em média tem com investimentos em geral, mais 

especificamente investimentos no mercado acionário. Após entrevistar 2.000 

pessoas em mais de 100 municípios, a pesquisa demonstra que quase 45% dos 

entrevistados “disseram não investir em ações por não ter conhecimento suficiente”. 

Adicionalmente, 52% dos entrevistados revelou “preferência por investimentos de 

baixo risco e baixa rentabilidade”. 

As manifestações acima exigem que façamos aqui duas observações. A ausência 

de conhecimento básico sobre os principais produtos de investimento disponíveis no 

país resulta na linearidade de pensamento acima explicitada e consequente violação 

à racionalidade e ao teorema de dominância. O investimento de menor risco 

possível no Brasil, rotulado pela literatura acadêmica como “livre de risco”, é aquele 

feito em títulos de dívida do Tesouro Nacional, mais especificamente os títulos de 

remuneração pós fixada que seguem a variação da taxa básica da economia (Selic). 

Apesar do baixo risco, esses ativos de renda fixa pagam uma taxa de juros nominal 

consideravelmente alta, sendo o Brasil um dos países com a maior taxa de juros 

doméstica do planeta. Adicionalmente, se existe, por exemplo, um investimento “A” 

que rende 7%aa com baixo risco e outro investimento “B” que rende 14%aa de nível 

de risco equivalente, o investidor racional deveria preferir “B” à “A”, o que não 

ocorre. Na prática, o brasileiro médio perpetua o hábito de depósito de suas 

economias em Cadernetas de Poupança, que muitas vezes perdem poder de 

compra real devido às altas taxas de inflação. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) estima que a população do 

Brasil no final de 2014 era de aproximadamente 204,5 milhões de pessoas. 

Dados do Banco Central do Brasil mostram que, em Dezembro de 2014 existiam 

138.619.336 de CPFs com relacionamento ativo no Sistema Financeiro Nacional. 
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Portanto, aproximadamente 67% dos brasileiros possui algum tipo de 

relacionamento com instituições financeiras. 

Comparando essas estatísticas com as disponibilizadas pela BMFBovespa na 

mesma data sobre o número de CPFs ativos atuantes na Bolsa (564.116 CPFs 

ativos), observamos que este numero representa 0,40% do numero de CPFs ativos. 

Ou seja: A população brasileira não é muito familiarizada com mercado de 

investimentos, especialmente o de renda variável. 

No intuito de tornar a Bolsa de Valores e, consequentemente, o mercado de renda 

variável mais conhecido da população em geral, a BMFBovespa deflagrou em 2002 

uma campanha de educação e conscientização sobre o mercado acionário 

brasileiro. A ausência de dados históricos antes da supracitada data nos impedem 

de fazer uma análise mais adequada sobre a taxa de crescimento anual antes da 

campanha, mas observando a tabela abaixo evidenciamos que foi apenas a partir de 

2006 que o crescimento de abertura de contas em corretoras mostrou-se expressivo, 

apresentando em 2007 um explosivo crescimento de mais de 100% no numero de 

CPFs ingressantes no mercado; vale frisar que foi especificamente nesta época que 

eclodiu grande volume de abertura de capital de empresas, os famosos  Initial Public 

Offerings (IPO’s). Os dados abaixo são de 30 de Dezembro de 2014: 

Tabela 3 – Evolução do numero total de Investidores Pessoa Física 

Distribuição da participação de homens e mulheres  

no total de investidores pessoa física 

Ano 
Homens Mulheres Total PF 

Qtd % Qtd % Qtd 

2002 70.219 82,37% 15.030 17,63% 85.249 

2003 69.753 81,60% 15.725 18,40% 85.478 

2004 94.434 80,77% 22.480 19,23% 116.914 

2005 122.220 78,76% 32.963 21,24% 155.183 

2006 171.717 78,18% 47.917 21,82% 219.634 

2007 344.171 75,38% 112.386 24,62% 456.557 

2008 411.098 76,63% 125.385 23,37% 536.483 

2009 416.302 75,37% 136.062 24,63% 552.364 

2010 459.644 75,24% 151.271 24,76% 610.915 

2011 437.287 74,98% 145.915 25,02% 583.202 

2012 438.601 74,70% 148.564 25,30% 587.165 

2013 440.727 74,79% 148.549 25,21% 589.276 

2014* 426.322 75,57% 137.794 24,43% 564.116 
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Fonte: BMFBovespa 

Vale destacar também a subsequente estagnação no crescimento do número de 

abertura de contas a partir 2008. A ausência de condições micro que aumentassem 

o poder de compra e entesouramento da população, bem como condições macro 

como o desenvolvimento de um ambiente não nocivo ao desenvolvimento do 

mercado de capitais fizeram com que, de 2008 ate o final de 2014, o número de 

investidores crescesse menos de 25% no período. Em 7 anos, um crescimento 

líquido baixo de pouco mais de 100 mil CPFs dentre 138 milhões de pessoas com 

relacionamento bancário. 

Contudo, uma análise mais profunda precisa ser feita sobre o perfil da parcela da 

população que de fato investe em ações. É este segmento da população que é 

objeto de análise. Mas antes de fazermos qualquer tipo de inferência sobre seu 

comportamento, precisamos primeiramente conhecer quem são os participantes 

classificados como Pessoa Física.  

Até Setembro de 2015, a BMFBovespa disponibilizava em seu website algumas 

estatísticas sobre o seu perfil, descontinuando sua publicação desde então.  

Em 30 de Dezembro de 2014, do total de 564.116 investidores ativos, 426.322 (ou 

75,57% do total) são homens e 137.794 (ou os restantes 24,43%) são mulheres. 

A instituição aponta ainda que 33% das contas são detidas por participantes com 

idade acima de 55 anos, que respondem por aproximadamente 65% do volume total 

controlado por essa classe de investidor, conforme tabela abaixo: 

Tabela 4 – Perfil etário dos Investidores Pessoa Física (Dezembro/2014) 

Perfil PF por Faixa 
etária 

Contas Valor (R$ bilhões) 

% HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL 

Até 15 anos 1.141 831 1.972 0,51 0,17 0,68 0,65% 

De 16 a 25 anos 12.476 2.760 15.236 0,40 0,18 0,59 0,56% 

De 26 a 35 anos 91.890 23.805 115.695 3,23 1,04 4,27 4,05% 

De 36 a 45 anos 100.363 29.752 130.115 8,47 2,73 11,20 10,62% 

De 46 a 55 anos 85.321 29.361 114.682 14,78 5,46 20,24 19,21% 

De 56 a 65 anos 72.674 27.492 100.166 16,90 5,92 22,82 21,66% 

Maior de 66 anos 62.457 23.793 86.250 34,76 10,81 45,57 43,25% 

TOTAL 426.322 137.794 564.116 79,05 26,32 105,37   

 



28 
 

Fonte: BMFBovespa 

Tal informação evidencia uma alta concentração de renda e parece indicar que 

pessoas de idade avançada possuem significativa parte do volume detido pela 

Pessoa Física, provavelmente donos das empresas e respectivos herdeiros dos 

maiores grupos econômicos brasileiros (listados ou não). Outro fato que nos chama 

a atenção é o ticket médio por conta: são quase R$ 190 mil reais por conta. 

Contudo, nos faltam mais dados para uma melhor compreensão. 

Geograficamente, estão os investidores distribuídos da seguinte maneira: 

Tabela 5 – Distribuição Geográfica do Investidor Pessoa Física 

(Dezembro/2014) 

Estado 
Contas Valor (R$ bilhões) 

% 
HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL 

SP 180.649 63.343 243.992 39,75 12,58 52,33 49,66% 

RJ 70.449 25.467 95.916 15,15 7,09 22,24 21,10% 

MG 34.341 10.013 44.354 5,66 1,14 6,79 6,45% 

RS 29.175 8.597 37.772 4,92 2,05 6,97 6,62% 

SC 15.611 3.928 19.539 2,42 0,92 3,34 3,17% 

PR 23.571 6.526 30.097 3,44 0,77 4,21 4,00% 

BA 11.736 3.366 15.102 1,55 0,52 2,07 1,97% 

DF 14.323 4.173 18.496 1,39 0,22 1,61 1,53% 

ES 8.196 2.194 10.390 0,97 0,08 1,05 1,00% 

PE 7.114 2.066 9.180 0,88 0,13 1,01 0,96% 

CE 4.967 1.326 6.293 0,57 0,40 0,97 0,92% 

GO 5.258 1.322 6.580 0,46 0,05 0,51 0,48% 

PB 2.044 584 2.628 0,14 0,05 0,18 0,17% 

MT 2.650 672 3.322 0,73 0,14 0,86 0,82% 

MS 2.656 669 3.325 0,14 0,05 0,19 0,18% 

PA 2.371 646 3.017 0,16 0,03 0,19 0,18% 

RN 2.412 589 3.001 0,19 0,03 0,22 0,21% 

AM 1.596 390 1.986 0,10 0,01 0,12 0,11% 

MA 1.622 462 2.084 0,09 0,01 0,10 0,10% 

AL 1.303 375 1.678 0,11 0,01 0,13 0,12% 

SE 1.417 342 1.759 0,10 0,02 0,12 0,11% 

PI 887 229 1.116 0,05 0,01 0,06 0,05% 

RO 863 212 1.075 0,04 0,01 0,05 0,05% 

AP 162 44 206 0,01 0,00 0,01 0,01% 

AC 271 70 341 0,01 0,00 0,01 0,01% 

RR 183 53 236 0,01 0,00 0,01 0,01% 

TO 495 136 631 0,01 0,00 0,01 0,01% 

TOTAL 426.322 137.794 564.116 79,05 26,32 105,37   
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Fonte: BMFBovespa 

Destaca-se o papel vital que as economias do Sudeste desempenham no mercado, 

aglomerando quase 80% de toda a fortuna estocada em apenas 3 dos 26 estados 

da federação (SP, RJ e MG). 

A análise apresentada no Capítulo 05 vai nos dar uma luz sobre a sofisticação, de 

forma agregada, dos Investidores Individuais Pessoa Física em ações: Será este 

grupo uma representação fidedigna da população brasileira ou será que, em virtude 

do conhecimento necessário para participar deste mercado, ele se assemelha ao 

grupo tido como mais sofisticado do mercado, no caso o Investidor Estrangeiro?  
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3. Referencial Teórico  

3.1.Fluxo de Investimentos 

Existe ampla literatura sobre a relação entre fluxo de recursos de investidores e 

retornos de mercado. Seja em âmbito doméstico ou internacional, as hipóteses que 

permeiam a dinâmica-objeto invariavelmente envolvem o conceito de causalidade, 

procurando entender se são os fluxos de capitais que causam os retornos de 

mercado (“information contribution argument”), se os retornos de mercado é que 

causam os fluxos de investimento (“trend chaser”), ou ainda uma terceira hipótese 

igualmente possível, de que existe uma causalidade mutua entre as supracitadas 

variáveis (“feedback”). Considerando o grau de sofisticação de cada Classe de 

Investidor e a sua importância relativa no mercado financeiro global, verificamos que 

a literatura disponível privilegia a análise do comportamento do Investidor 

Estrangeiro em detrimento dos demais participantes.  

Um dos principais trabalhos sobre fluxo de investidores estrangeiros é sem dúvida o 

de Froot, O’Connell e Seasholes (2001). Nele, os autores estudaram a relação 

contemporânea e defasada entre fluxo de recursos de Investidores Estrangeiros e 

retornos dos mercados acionários para 44 países, no período compreendido entre 

1994 e 1998. A base de dados utilizada foi fornecida pelo State Street Bank & Trust, 

um dos maiores bancos custodiantes do mundo e cuja base de clientes é 

predominantemente formada por um grande conjunto de investidores institucionais 

de países desenvolvidos. Os países foram agregados em categorias de tal forma a 

reunir os de perfil semelhante (seja pela distribuição geográfica, seja pelo grau de 

desenvolvimento da economia) e a periodicidade dos dados é diária.  

A. Sobre o Comportamento dos Fluxos de Investimento 

Após a qualificação e análise preliminar sobre a representatividade da base de 

dados utilizada, o trabalho procura inicialmente examinar o comportamento dos 

fluxos de investimentos nos países em questão e verificar se existe correlação 

contemporânea desses fluxos entre os países selecionados. Observa-se que o 

resultado da correlação cruzada é pequeno, mas sempre positivo, e cresce à medida 

que se comparam países que participam do mesmo bloco de identificação. 
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Adicionalmente, a análise de uma matriz de correlação dos retornos das ações 

criada pelos autores torna ainda mais claro a importância do caráter regional. Faz-se 

importante destacar que as correlações regionais aumentaram moderadamente no 

tocante aos fluxos de investimentos ao longo do tempo e substancialmente no caso 

dos retornos de ações. Os autores consideram que é possível que parte deste 

aumento seja atribuído à maior volatilidade dos retornos nesse período, mas 

duvidam que o efeito seja substancial, porque tanto a correlação entre retornos de 

ações quanto a volatilidade de mercado também cresceram vigorosamente no 

período da Crise da Tequila. 

O estudo destaca a existência de três episódios de crise no período em estudo: 

Crise da Tequila (Desvalorização do Peso Mexicano), Crise Asiática (Desvalorização 

da Moeda Tailandesa) e Crise Russa/LTCM (Desvalorização do Rublo e colapso do 

Fundo Hedge). Essas crises são facilmente identificáveis na observação dos influxos 

de investimento tanto nos países desenvolvidos quanto nos países emergentes.  

De maneira geral, todas as crises são associadas com forte atenuação dos influxos 

de investimento, mas foram particularmente acentuadas nos Mercados Emergentes. 

Curioso também observar que, dentre todos os episódios destacados, apenas a 

quebra do LTCM esta associado com forte movimento de venda de ações. 

B. Sobre a Persistência dos Fluxos de Investimento 

Em seguida testam a hipótese sobre persistência do fluxo de ordens, usando como 

metodologia a comparação entre estatísticas de variância, calculadas para intervalos 

de 1, 2, 5, 20 e 60 dias. Para melhor compreensão do fenômeno, os autores 

subdividem a análise em: fluxo bruto de compra de ações, fluxo bruto de venda de 

ações e fluxos líquidos.  

Os resultados trazem evidência suficiente de que tal fenômeno ocorre (reportando 

valores estatisticamente maiores que um), sendo que as janelas de tempo 

estipuladas apresentam magnitudes consideravelmente altas. Concluem que a saída 

bruta de recursos é mais persistente do que a entrada bruta de recursos e que a 

ocorrência de crises não produz mudanças razoáveis na persistência, apesar do 

estudo apresentar resultados apenas para o caso da Crise Asiática. 
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Vale frisar que o tamanho deste indicador é influenciado também pelo tamanho do 

grupo analisado, ressaltando por exemplo que a persistência de influxo é geralmente 

maior no grupo “Todos os Mercados Emergentes” do que nos subgrupos individuais 

de Mercados Emergentes (i.e., “America Latina”, “Leste Asiático Emergente”, 

“Europa Emergente” e “Outros Emergentes”). Analogamente, a persistência parece 

ser maior no grupo “Mundo” do que para os grupos “Países Desenvolvidos” ou 

“Países Emergentes”.  

Isso parece ser resultado combinado da persistência dos fluxos de investimento em 

cada país individualmente com a correlação de fluxos não contemporâneos entre 

países.  

Adicionalmente, os fluxos regionais revelam-se persistentes tanto para períodos 

curtos quanto para períodos longos, aumentando fortemente com a amplitude do 

horizonte.  

O autor levanta como hipóteses para tal comportamento:  

1) a atuação de traders que, de posse de informação privada, constroem de 

forma gradual uma posição significativa no mercado de tal forma a mitigar 

custos de transação, o que é preconizado por alguns modelos de 

microestrutura de mercado;  

2) cogitam alternativamente que fatores institucionais podem ser a causa de tal 

fenômeno, representado por mudanças na alocação de recursos de grandes 

participantes, de forma gradual.  

C. Sobre a Interação entre Fluxos de Investimentos e Retornos 

Os autores destacam que estudos passados já provaram que a covariância entre 

influxo de investimentos e retornos de ações é positiva. Bohn e Tesar (1996) e 

Brennan e Cao (1997) examinaram estimativas de fluxo de portfólio internacional 

agregado e encontraram evidência de correlações contemporâneas positivas entre a 

entrada de fluxos de investimento e retorno de ações. Bohn e Tesar (1996) acham 

adicionalmente evidência de que fluxos de investimento são positivamente 

correlacionados com fluxo de investimento passado e com medidas contemporâneas 

e defasadas de retornos esperados. Contudo, a ausência de uma base de alta 
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frequência diária foi uma severa limitação, já que interfere na precisão estatística 

das análises. 

Assim, a analise de Froot et al. (2001) sobre a covariância dos retornos das ações 

com os fluxos estrangeiros é especialmente importante para a época, pois até então 

as bases de dados apresentavam frequência mensal ou trimestral, o que prejudicava 

a precisão da analise sobre contemporaneidade. A covariância dos dados trimestrais 

foi decomposta em três componentes, a saber:  

1. Covariância entre fluxos de investimento correntes e retornos defasados;  

2. Covariância contemporânea entre fluxos de investimento e retornos e; 

3. Covariância entre fluxos de investimento correntes e retornos futuros (ou 

fluxos de investimento passados e retornos correntes). 

Os resultados indicam que a covariância contemporânea corresponde no máximo a 

8,5% da covariância trimestral medida. Seja para mercados emergentes ou para 

mercados desenvolvidos, o principal componente da covariância trimestral é aquele 

que relaciona fluxo líquido de investimento corrente e retornos passados de ações. 

O tamanho e significância desse componente sugerem que os Investidores 

Estrangeiros, com base na observação de retornos positivos de mercado hoje, 

estariam inclinados a realizar influxos de investimento futuros no país (Trend 

Chasing).  

Contudo, existe também grande evidência de que os fluxos de investimento 

correntes antecipem retornos futuros, sendo a maior parte deste efeito atribuída 

principalmente aos Mercados Emergentes. Os fluxos de entrada de investimento 

nessas regiões causam retornos positivos de ações, seja para horizontes de tempo 

curtos ou longos. A estatística de covariância para a região é maior para o período 

compreendido entre 6 e 20 dias, sugerindo que um influxo de investimento é 

associado com uma tendência futura de retornos positivos de mercado ao longo de 

vários dias no futuro. 

Esse achado é consistente com a ideia de que, nos mercados emergentes, os 

Investidores Internacionais apresentem uma vantagem informacional sobre os 

investidores locais, o que contraria a visão de Brennan e Cao (1997) de que a 
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covariância positiva entre retornos nos mercados emergentes e influxos são 

atribuídos à desvantagem informacional dos Investidores Estrangeiros. É também 

consistente com a ideia de que a pressão nos preços realizada por Investidores 

Estrangeiros, juntamente com a persistência de seu fluxo de investimento, gera 

previsibilidade de retornos de mercado. 

Finalmente, para melhor compreensão do binômio fluxo de investimento/retorno de 

mercado, os autores optaram pela utilização de um modelo de Vetor Autoregressivo 

(VAR). Os resultados indicaram que retornos de mercado defasados são altamente 

significantes para prever tanto fluxo de investimentos quanto retorno futuro, o que 

reforça o argumento de trend chasing; fluxos de investimentos passados são 

também bastante significantes na previsão de fluxos de investimentos futuros.  Mas 

vale sempre destacar que no caso dos mercados emergentes, a previsibilidade de 

retornos de mercado pelos fluxos de investimentos é alta.  

Através de uma função Impulso Resposta, os autores descobrem que, para os 

mercados emergentes em geral, um choque de 1,0 basis points (bps) nos fluxos de 

investimento gera um efeito de 1,5bps de influxo adicional nos 45 dias 

subsequentes. Adicionalmente, o mesmo choque de 1,0bps resulta em um aumento 

nos preços das ações de 40bps, com a maior parte do aumento ocorrendo nos 

primeiros 30 dias (todos os resultados são significativos a 5%). Os autores ressaltam 

que a elasticidade de 40bps é relativamente alta se comparada à magnitude 

verificada em estudos de impulso resposta similares performados nos Estados 

Unidos entre influxo de fundos mútuos e retorno de ações.  

Finalmente, um choque de 100bps nas ações resulta num movimento positivo de 

aproximadamente 25bps nas próprias ações. O efeito é proveniente de uma 

combinação da autocorrelação nos retornos dos índices dos mercados emergentes, 

o efeito do choque em retornos em cima dos fluxos de investimentos subsequentes 

e o efeito destes em retornos de mercado. De qualquer maneira, pelo menos metade 

da resposta ocorre no dia seguinte ao choque.  

Existe evidência de que um choque no fluxo de investimento parece gerar 

expectativas de adicionais fluxos de investimentos futuros. O aumento do preço 

parece refletir essa expectativa, levando a aumentos maiores do preço em 
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antecipação a fluxos de investimentos futuros. Se os influxos futuros não se 

materializarem, os preços caem, sem que haja necessidade de saída liquída de 

recursos. 

Vale observar que os dados revelam que os investidores não saíram dos países 

emergentes nos períodos de crise. Na verdade, os influxos mantiveram um 

percentual relativamente alto (algo em torno de 30% a 40% do volume de 

investimentos verificado nos períodos pré-crise). Apesar desse fato parecer 

contraditório devido à observação de queda forte dos preços dos ativos nos países 

emergentes nas épocas em questão, a situação se explica pelo comentado 

anteriormente sobre expectativas de mercado. 

Sanvicente (2014) também procura investigar como funciona a dinâmica do binômio 

fluxo de capital estrangeiro/retornos do Indice Bovespa, e enquadrá-la em uma das 

hipóteses inicialmente mencionadas neste capítulo: “trend-chasing”, “information-

contribution” e “mutual feedback”. Assim como o trabalho anterior analisou os 

períodos de crise, o autor procura investigar se a ocorrência da Crise de 2008 

influenciou de maneira significativa na forma como os fluxos de capital estrangeiro 

interagem com os retornos de mercado.  

Sua análise utiliza os dados diários de volume financeiro de compra e de venda de 

ativos desta classe de investidor, fornecidos pela BMFBovespa, para o período 

compreendido entre Janeiro de 2005 e Julho de 2012. São também utilizadas 

algumas variáveis de controle financeiras na parametrização de um modelo de 

equações simultâneas. Após realizado o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

para averiguação de existência ou ausência de estacionariedade nas series 

temporais, rodou-se o modelo com o numero apropriado de defasagens para as 

variáveis.  

Os resultados indicam que, exceto para o caso da relação contemporânea entre 

retornos do Índice Bovespa e fluxo líquido de capitais de Investidores Estrangeiros, 

parece que os retornos do Índice não possuem influencia nos fluxos líquidos, o que 

representa evidência contra a hipótese de “trend chasing”. Em contrapartida, 

aumentos na taxa de cambio (depreciação da moeda local) promoveram aumentos 

nos influxos de capitais estrangeiros. O mesmo efeito é produzido por retornos 
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positivos de mercados internacionais, o que parece validar a ideia de que uma 

melhor performance nesses mercados contribui para aumentar a propensão a 

investir em mercados de renda variável em todo o globo, achado este também de 

Froot et al. (2001). 

No que diz respeito à Crise de 2008, verificou-se que ela não produziu nenhuma 

mudança significativa na interação entre preços de ativos e fluxo de capitais. 

Contudo, o sinal positivo e a significância estatística do impacto de mudanças dos 

fluxos líquidos de capital em ate 3 defasagens, nos retornos do mercado, 

representam evidencia da hipótese de “information contribution” (ou seja: fluxos 

líquidos de Investimento Estrangeiro causariam os retornos do Índice Bovespa). 

No Brasil, ao contrario do que se verifica no exterior, faltam estudos sobre o 

comportamento do Investidor Individual no mercado de renda variável. Apesar desta 

categoria de investidor ser a mais próxima a nós, e da qual pertencem todos os 

cidadãos que decidem comprar individualmente ações na Bolsa de Valores, até o 

presente momento não encontramos estudos sobre seu comportamento, agregado 

ou não, bruto ou líquido, na BMFBovespa. 

O estudo que mais se aproxima da analise aqui realizada é aquele apresentado por 

Sanvicente (2002). De maneira geral, o autor analisa a relação, contemporânea e 

defasada, entre os fluxos de entrada e saída de recursos nos fundos de ações e o 

desempenho do principal Índice do mercado acionário brasileiro (IBOVESPA).  Os 

principais objetivos do trabalho são verificar se existe algum indicador financeiro que 

seja determinante na captação líquida de recursos destes fundos, encontrar 

evidencias de que os fluxos financeiros dependem do desempenho do Índice 

Bovespa e verificar se as estatísticas de captação de recursos podem ser utilizadas 

para prever preços futuros do mercado. Para tanto, utiliza uma base diária de 

captação líquida agregada de uma amostra de 251 fundos de investimento em 

ações, além de alguns indicadores financeiros, compreendendo o período entre 

Junho de 1999 e Junho de 2001, resultando em 497 observações para cada 

variável.  

Os resultados indicam que, em termos contemporâneos, as únicas variáveis que 

parecem ter apresentado forte correlação no período são as variações das taxas de 
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retorno do Indice Bovespa e as taxas de retorno do cambio, com direção oposta. 

Iniciamente é performado um teste ADF para verificar a estacionariedade ou não das 

séries trabalhadas. Apos verificar a ausência de raiz unitária, no intuito de constatar 

se uma variável causa o comportamento de outra variável, o autor realiza um teste 

de causalidade de Granger entre todas as variáveis.  

Os resultados indicam que as taxas de retorno do Ibovespa parecem causar 

captação liquida, mas não o contrário. Os dados não indicam a existência de 

feedback entre taxa de retorno do Índice Bovespa e captação líquida de fundos. O 

autor testa em seguida a significância da utilização de valores defasados de ambas 

as variáveis para explicar melhor o modelo. Os resultados indicam que o 

desempenho geral do mercado de ações, representado pelo Índice Bovespa, 

antecipa o fluxo de captação liquida pelos fundos de ações, na mesma direção, com 

até dois dias de antecedência. Adicionalmente, a própria captação liquida apresenta 

um componente inercial, pois a captação em determinada data parece ser explicada 

significativamente pela própria taxa em ate dois dias anteriores.  

3.2.Preferências e Vieses Comportamentais 

Markowitz (1952) ressalta a importância do estudo de Friedman e Savage (1948) no 

tocante à propensão das pessoas em consumir seguros e loterias, elencando-o 

como um dos mais importantes sobre a “teoria do comportamento frente ao risco”; 

destaca que o seu trabalho visa apresentar uma crítica apenas sobre as hipóteses 

da formulação da Função Utilidade proposta, alegando que “apenas em uma região 

da curva a hipótese F-S implica em comportamento que é frequentemente 

observado”. Mediante a análise de diversos pontos ao longo dessa Função Utilidade, 

o autor verifica que a hipótese sobre apostas (simétricas ou não) feitas por pessoas 

pobres, de classe média e ricos vai contra o que é considerado usual e racional. 

Através de um questionário, ele obtém evidência de um padrão comportamental, 

onde os agentes revelam-se propensos ao risco no domínio das perdas e avessos 

ao risco no domínio dos ganhos. Contudo, a metodologia é, como ele mesmo 

aponta, destacadamente não sistemática, informal, apresentando o resultado 

apenas como uma introdução heurística.  
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O que diferenciaria o formato da Curva (Função) de Utilidade entre indivíduos seria o 

seu nível de riqueza. No gráfico abaixo, a Utilidade encontra-se no eixo das 

Ordenadas e a Riqueza no eixo das Abscissas. O primeiro ponto de inflexão é 

aquele localizado abaixo do ponto de riqueza “habitual” e o terceiro ponto de inflexão 

está situado acima desse mesmo ponto: 

Figura 3 – Curva de Função Utilidade proposta por Markowitz 

 

Fonte: Markowitz (1952) 

 No caso dos ricos, tanto a primeira quanto a terceira inflexões ocorreriam mais 

distantes da origem, enquanto que no caso dos indivíduos pobres, as inflexões 

ocorreriam mais próximas ao ponto de referencia. O ponto médio, de origem do 

gráfico, corresponderia portanto à sua riqueza habitual. A distância entre os pontos 

de inflexões é uma função não decrescente da riqueza, sendo a curva 

monotonicamente crescente. 

 Amparado pela evidencia de que as pessoas costumam rejeitar apostas simétricas, 

sugere que a curva cai mais rápido para a esquerda da origem do que sobe para a 

direita da origem. 

Ele estende sua hipótese para outros fenômenos, como é o caso das apostas, 

considerando apenas situações que possuem probabilidades conhecidas. Amparado 

pelo experimento de Mosteller e Nogee (1951), declara que as pessoas costumam 

apresentar comportamento mais conservador quando apresentam perdas 

moderadas e comportamento mais liberal quando apresentam ganhos moderados, 
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qualquer que seja o seu nível de riqueza habitual. Isso pode ser explicado de duas 

maneiras: 

1.Uma aposta (no sentido de “jogos” de von Neumann) feita por um indivíduo não 

podem ser explicada sem que se leve em consideração os ganhos e perdas que 

ocorreram antes, bem como as possibilidades que se revelaram depois. O 

importante é o resultado global de todas as apostas do dia, a saber: as perdas ou os 

ganhos do período inteiro. 

2.Após a conclusão de um período de jogos, os resultados acumulados afetam as 

preferências do individuo, seja sobre a continuidade ou não de uma nova rodada, 

seja se as apostas devem ser maiores ou menores. Uma vez que os ganhos ou 

perdas são uma “riqueza inesperada”, o individuo é deslocado do ponto de origem 

da Função Utilidade (em magnitude equivalente ao volume do ganho ou da perda). 

Uma pessoa que “empatou” teria, por hipótese, as mesmas preferências 

identificadas no inicio do ciclo anterior.  

Uma pessoa que ganhou moderadamente desejaria continuar o jogo e aumentar as 

apostas, partindo da premissa que ele estaria localizado agora entre a segunda e a 

terceira inflexões. Já um indivíduo que tivesse desempenhado excepcionalmente 

bem estaria localizado à direita do terceiro ponto de inflexão. Ele optaria por jogar 

apostas baixas ou se abster de participar. 

O individuo que experimentou uma perda moderada, analogamente, seria deslocado 

para o ponto entre a primeira e a segunda inflexões, inclinado a jogar pouco ou não 

participar mais. Já uma pessoa que perdeu consideravelmente (localizado à 

esquerda do primeiro ponto de inflexão) desejaria continuar jogando, em clara 

evidência de desespero. 

Apesar de Markowitz (1952) ter sido o primeiro a propor que a Utilidade fosse 

definida em termos de ganhos e perdas ao invés da avaliação da posição final de 

ativos, seu tratamento, contudo, conserva um dos pilares da Teoria da Utilidade 

Esperada (TUE), a saber: propõe-se que a Utilidade final de uma aposta, designada 

por “U”, seria a Utilidade Esperada de seus resultados; ou seja, uma ponderação 

entre suas probabilidades e seus prêmios. Contudo, o que Kahneman e Tversky 

(1979) observam empiricamente em seu estudo, é que as pessoas tendem a 
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superavaliar (no sentido de preferir) alternativas de ganho certo em relação à outras 

de resultado incerto, violando consistentemente a TUE. Kahneman e Tversky (1979) 

fazem uma revisão da Função Utilidade de Markowitz (1952), delineando-a da 

seguinte forma: 

Figura 4 – Curva de Utilidade proposta por Kahneman e Tversky 

 

Fonte: Kahneman e Tversky (1979) 

Se considerarmos, contudo, uma análise que envolva tanto situações com ganhos 

quanto com perdas, a teoria releva outro aspecto: enquanto no domínio dos ganhos, 

o efeito certeza contribui para uma preferência por um ganho certo em detrimento de 

ganho significativamente maior que é apenas provável (portanto, ele é avesso ao 

risco). Já no domínio das perdas, ocorre o “efeito reflexo”: o individuo vai preferir 

uma alternativa de perda que é apenas provável, em detrimento daquela perda com 

certeza de montante menor (portanto, propenso ao risco). Uma característica 

saliente no que diz respeito à mudanças em bem-estar, é que as perdas impactam 

mais do que os ganhos. O descontentamento que alguém experimenta quando 

perde um montante de recursos parece maior do que o prazer associado no ganho 

do mesmo montante. Como os autores colocam, “(...) o paper apresenta uma crítica 

à Teoria da Utilidade Esperada (TUE), geralmente aceita como modelo normativo de 

escolha racional e aplicado como modelo descritivo de comportamento econômico 

na tomada de decisão sob risco (...)”. 

Damke, Eid Junior e Rochman (2014) performam uma investigação sobre a 

existência de vieses comportamentais, sejam eles cognitivos ou emocionais, no 
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processo de tomada de decisão dos gestores de fundos brasileiros. Conforme 

mencionado pelos autores, “Vieses comportamentais são erros sistemáticos em 

julgamentos (Pompian, 2006). Assim, vieses comportamentais de investimentos 

podem ser entendidos como aspectos cognitivos e emocionais que podem intervir 

nas decisões de investimentos. Vieses Cognitivos são distorções inconscientes na 

percepção de um indivíduo, que influencia seu julgamento e devem ser corrigidas ou 

mitigadas no processo de investimentos. Vieses Emocionais, por outro lado, são 

distorções no processo de tomada de decisão, atribuídos a desordens emocionais, 

que são difíceis de serem evitados, uma vez que eles estão relacionados ao instinto 

e à intuição”.  

 Através de um questionário de 28 perguntas, enviado em Março de 2014 à 936 

gestores, 98 respostas foram obtidas. O público respondente é bastante homogêneo 

e qualificado, sendo formado majoritariamente por homens, com idade média de 36 

anos, formados em administração de empresas ou economia, com Mestrado; sua 

carteira pessoal é de perfil conservador (até 20% em ações), apesar da maioria ser 

gestor de Fundos de Ações ou Multimercados, com patrimônio superior a 100 

milhões de reais. As Gestoras de Recursos eram em sua maioria nacionais e 

independentes.  

Foi testada a hipótese de presença de 18 vieses comportamentais, dos quais os 

resultados destacam que Otimismo e Aversão à perda são encontrados em pelo 

menos 75% da amostra. 11 dos 18 vieses foram detectados em pelo menos 20% de 

toda a amostra.  

É Importante frisar que a ocorrência de vieses comportamentais é característica 

inerente ao homem e seu estágio evolutivo, conforme já observado por Shiller 

(1995), sendo possível reduzir sua frequência mediante o conhecimento de suas 

características. Sua neutralização, contudo, mesmo por pessoas do mais alto grau 

acadêmico, parece longe de acontecer.  

Como diversos estudos postulam, os investidores estrangeiros e institucionais são 

os mais qualificados dentre o conjunto de participantes de mercado. Assim, é lógico 

e razoável esperar que, se esta classe de investidores apresenta alguns vieses 
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comportamentais, o mesmo deve ocorrer em maior grau com a classe menos 

sofisticada, i.e., Investidor Individual. 

O Apêndice apresenta dois trabalhos adicionais sobre Comportamento Humano. O 

primeiro, de Shiller (1995), discute sobre a forma como adquirimos e processamos 

informações, estendendo o conceito para análise de comportamento de manada. O 

segundo é o trabalho de Lewellen et al. (1977), que apresenta ampla análise sobre o 

comportamento de uma amostra de investidores do mercado bursátil norte 

americano. 
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4. Metodologia 

A seguir será descrito o modelo proposto para entender o grau de sofisticação do 

Investidor Individual Pessoa Física, bem como testar a hipótese de causalidade 

entre retornos de mercado e fluxo líquido de investimentos. 

4.1.Hipóteses 

O intuito do presente trabalho é realizar uma análise sobre o comportamento 

contemporâneo do Investidor Individual Pessoa Física no mercado à vista bursátil 

brasileiro, mais especificamente: 

1) Se esta classe de investidores, de forma agregada, se comporta de maneira 

contrária ao que se espera de um investidor sofisticado (i.e. comprando ações 

quando os preços estão baixos (“fundo”) e vendendo quando estão altos 

(“topo”)) e; 

2) Se os valores defasados de algumas variáveis financeiras (tais como 

Retornos, Volatilidade, etc), ajudam a explicar os comportamentos 

subsequentes dos Investidores Individuais, de maneira agregada, na compra 

e na venda de ativos. 

4.2.Dados e Amostra 

A.Séries Históricas 

Utilizamos as seguintes séries históricas e suas variações: 

1. Volume financeiro movimentado por Investidores Individuais Pessoas Físicas 

e Investidores Estrangeiros na negociação (compra e venda) de ações na 

Bolsa de Valores brasileira (BMFBovespa).  

Fonte: BMFBovespa.  

2. Cotações de Máximo, Mínimo e Fechamento do Indice Bovespa (IBOVESPA). 

Fonte: Reuters. 
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3. Taxa Selic (Taxa Basica de Juros da Economia Brasileira) 

Fonte: Cetip. 

Todas as supracitadas séries históricas possuem periodicidade diária, iniciando em 

02/01/2006 e terminando em 30/12/2014.  

As variações das séries são:  

1.1. Posição Líquida dos Investidores, dado pela diferença entre Compras do Dia 

e Vendas do Dia: 
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1.2. Quociente entre Compras do dia do IIPF e Compras do dia anterior do 

pregão: 
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1.3. Quociente entre Vendas do dia do IIPF e Vendas do dia anterior do pregão: 
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2.1. Retorno diário do Índice Bovespa (Ibovespa): 
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2.2. Volatilidade diária do Índice Bovespa (Ibovespa): 
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B. Métodos Analíticos e Arcabouço Teórico 

No intuito de verificarmos a ocorrência de fenômenos alinhados com a Hipótese 1, 

realizamos uma análise sobre o fluxo do Investidor Individual em determinados 

períodos da amostra. Os períodos selecionados foram, a priori, as datas de 

ocorrência das máximas e mínimas do Índice Bovespa em cada ano, extrapolando 

em seguida para uma seleção mais ampla de momentos, onde ocorreram os 

principais topos e fundos do mercado. O intuito desta escolha em detrimento, por 

exemplo, de períodos sem tendência definida, é justamente porque representam o 

ponto de inflexão da tendência de preços do mercado, ou o início de 

desenvolvimento de nova direção. Para cada evento, selecionamos 10 dias de 

pregão antes da mudança de direção, o dia de máximo/mínimo local e 10 dias 

depois, totalizando 21 dias uteis de pregão. Os dados fornecem uma consideração 

sobre a evolução do comportamento do Investidor Individual nos períodos 

considerados, o que nos permite realizar algumas inferências sobre sua atuação, 

além daquelas calcadas nos gráficos de dispersão entre o fluxo financeiro de 

investimentos do Investidor Individual e do Investidor Estrangeiro de um lado e os 

retornos de mercado do outro, além da estatística de correlação entre os 

comportamentos líquidos dos mesmos. 

Para a verificação da Hipótese 2, nos valemos de um Modelo de Vetor 

Autoregressivo (VAR), que fornece o entendimento sobre a relação dinâmica que se 

estabelece entre as variáveis em questão. Contudo, antes de optarmos pelo modelo 

econométrico mais adequado ao estudo, uma condição sine qua non precisava ser 

cumprida: verificar se as séries com as quais trabalhamos eram estacionárias ou 

não. Como Nelson e Plosser (1982) colocam, a maioria das séries econômicas 

possui raiz unitária; ou seja, elas possuem um componente de inércia, o que quer 

dizer que, estimulado qualquer tipo de choque na variável econômica, essa 

perturbação não se dissipa; a série histórica carrega o efeito ao longo do tempo, não 

voltando à sua média original. Portanto, o valor hoje de uma variável econômica que 

apresente tendência em sua série histórica representa não apenas um valor isolado 

no tempo, mas na verdade a acumulação de uma serie de choques do passado.  

Bueno (2008) coloca que o problema que existe em trabalhar com series não 

estacionárias é que é impossível estimar todos os momentos da serie. Assim, 
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aplicamos o Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para as series 

“EV_COMPRA”, “EV_VENDA”, “RETORNO”, “VOLATILIDADE” e “SELIC”, 

procurando verificar se elas são não integradas de ordem zero. O intuito é verificar 

se existe um componente de tendência determinística nas mesmas, ou se elas são 

estacionárias.  

Conforme coloca Sanvicente (2002), “uma série é I(1) (integrada de ordem 1) 

quando a série histórica “Yt” é descrita pelo processo (supondo p=5): 

 

∆�� = � + 	����� + ��∆���� +⋯+ ��∆���� + 	 � (6) 

e não podemos rejeitar a hipótese nula q=0, contra a alternativa �<0”. 

Constatada a estacionariedade das séries, partimos para a utilização do VAR. 

Segundo Enders (1995), um Modelo de Vetor Autoregressivo de primeira ordem se 

estrutura da seguinte forma: 

 

�� = ��� − 	�� �� + ������� + �� ���� + 	 �!�	 

�� = � � − � �!� + � ����� + �  ���� + �!� 
(7) 

A estrutura do sistema incorpora característica de “feedback”, uma vez que �� e �� 

são permitidas a afetarem o comportamento uma da outra. 

Adicionalmente foi realizado o Teste de Causalidade de Granger. Em 1974, dois 

economistas britânicos, Sir Clive William John Granger e Paul Newbold publicaram 

um estudo que visava analisar as regressões espúrias em econometria. Após uma 

série de testes, propuseram uma metodologia de verificação de causalidade entre 

variáveis, cunhada de “Causalidade de Granger”, dado um numero pré estabelecido 

de defasagens das variáveis. 

Conforme Enders (1995) explica, “um teste de causalidade é verificar se as 

defasagens de uma variável entram dentro da equação de outra variável”. No caso 

aqui exposto, dado o sistema de equações abaixo (consideramos a título de 

ilustração apenas a interação entre retornos defasados do Índice Ibovespa e a 

evolução das movimentações futuras agregadas de recursos dos Investidores 

Individuais Pessoa Física) procuramos testar a hipótese nula do teste em questão: 
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Considerar que a variável “Retorno Defasado” “não Granger causa” a variável 

“Movimentação Futura” e vice-versa.  

 

���� = �� + �����"�
,��� +⋯+ ��#��"�
,��# + 	� ������� +⋯

+ � #�����# + 	 �,� 

��"�
,� =  � +  ����"�
,��� +⋯+  �#��"�
,��# + 	  ������� +⋯

+   #�����# 	+ 	  ,� 

(8) 

Em seguida, realizamos um teste de Impulso-Resposta, onde é realizado um choque 

nas variáveis para ver como elas se comportam ao longo dos dias.  

4.3.Participantes do Mercado 

A BMFBovespa classificou os tipos de Investidores do Mercado à Vista em 6 

grandes grupos, a saber: 

1. Pessoa Física 

1.1.Investidores Individuais 

1.2.Clubes de Investimento 

2. Institucional 

3. Investidor Estrangeiro 

4. Empresas Privadas/Públicas 

5. Instituições Financeiras 

6. Outros 

No intuito de esmiuçar ainda mais como cada investidor é catalogado dentro dos 

macro grupos supracitados, elucidamos no Anexo 01 as subdivisões das categorias 

propostas. Vale, contudo, observar que a definição para Investidor Estrangeiro 

merece cautela em sua interpretação, uma vez que existe a possibilidade de que 

sejam contabilizados nesta classe fundos de Instituições Financeiras Brasileiras 

constituídos fora do país ou mesmo uma Pessoa Física de nacionalidade brasileira, 

mas que não reside no Brasil. 
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Diariamente, a Bolsa de Valores de São Paulo publica no Boletim Diário de 

Informações (BDI) e em seu website, uma tabela mostrando quanto cada classe de 

participante do mercado comprou ou vendeu em ações, conforme pode ser 

observado na tabela a seguir: 

 

Tabela 6 - Participação dos Investidores no Volume Total da Bovespa 

Período: (02 a 02/01/2006) 

Tipos  de  Compras   Vendas   

Investidores R$ Mil 
Part. 
(%) R$ Mil 

Part. 
(%) 

Pessoa Física 266.548 15,50 240.891 14,01 

 - Inv Individuais 239.961 13,96 217.582 12,65 

 - Clubes de Inv 26.586 1,55 23.308 1,36 

Institucional 328.634 19,11 378.938 22,04 

Inves. Estrangeiro 152.221 8,85 136.283 7,93 

Emp. Priv/Publ. 16.471 0,96 14.627 0,85 

Instit. Financeiras 95.583 5,56 88.707 5,16 

Outros 293 0,02 305 0,02 

Total em R$ Mil (Compras + Vendas): 1.719.501         

 

Fonte: BMFBovespa 

Como as participações de cada classe de Investidor variam ao longo do tempo, tanto 

na compra quanto na venda de ações, apresentamos a seguir algumas estatísticas 

que nos permitem uma compreensão mais ampla sobre sua importância no pregão. 

Iniciamos nossa apresentação com os gráficos abaixo, ilustrando de forma agregada 

a evolução da participação percentual de cada classe de investidor na compra de 

ações, na venda e no volume total negociado no dia, segundo classificação da 

própria Bolsa de Valores brasileira, para o período compreendido entre Janeiro de 

2006 e Dezembro de 2014: 
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Figura 5 – Volume Financeiro de Compras de cada Classe de Investidor em relação ao 

Volume Financeiro Total de Compras do dia (%) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Figura 6 – Volume Financeiro de Vendas de cada Classe de Investidor em relação ao 

Volume Financeiro Total de Vendas do Dia (%) 
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Fonte: Dados compilados pelo autor 

Figura 7 – Representatividade dos Investidores na Movimentação Financeira 

Total (%) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Apesar do presente trabalho focar na análise do comportamento dos Investidores 

Individuais, subclasse da categoria “Pessoa Física”, os três gráficos não deixam 

duvida sobre a importância e influência do Investidor Estrangeiro no mercado 

brasileiro. Para transmitir uma noção da sua importância no pregão, observe que no 

período compreendido por nossa análise, o percentual mínimo que as compras do 

Investidor Estrangeiro atingiram em relação às compras totais do dia foi de 16,03% 

em 06/09/2010, e o máximo foi de 66,84% em 30/10/2014. Na venda, o percentual 

mínimo em relação às vendas totais do dia foi de 13,26% em 31/05/2010, enquanto 

o máximo foi de 68,12% em 30/10/2014.  

Analisando a representatividade total desta classe (compras+vendas) sobre a 

movimentação global do dia, observa-se que em 17/01/2011 atingiu-se sua menor 

participação na série histórica, respondendo por 16,1% do volume negociado no 

pregão. Analogamente, em 30/10/2014 o Investidor Estrangeiro atingiu sua 
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participação máxima, representando significativos 67,5% do volume total negociado 

no dia. Assim, fica claro que o papel desempenhado pelo tamanho do investimento 

estrangeiro no mercado justifica a quantidade de papers e estudos acadêmicos 

outros que procuram analisar sua importância e efeitos nos retornos dos ativos. 

A seguir, apresentamos uma abertura sobre a atuação agregada de cada Classe de 

Investidor, para uma melhor ideia da importância do fluxo de investimento de cada 

grupo: 

Tabela 7 – Estatísticas sobre a atuação agregada das Classes de Investidor 

 

  Fonte: Dados Compilados pelo autor  

Diversos dados chamam a atenção: Do lado da Compra, a participação mínima que 

o Investidor Estrangeiro apresentou, proporcionalmente, sobre o volume total de 

compras de determinado dia foi de pouco mais de 16%, percentual esse superior à 

média de todos os participantes; tanto na Compra quanto na Venda, sua 

participação alcançou quase 70% do volume do pregão em um determinado dia. Já 

o Investidor Pessoa Física aparenta ter uma atuação relativamente estável no que 

diz respeito à suas movimentações de compra e venda em relação aos demais 

participantes. Chama atenção o fato de que as Instituições Financeiras, em média, 

não parecem negociar muito.  Mas os dados mais marcantes são aqueles 

apresentados por Empresas Publicas/Privadas e os Investidores da categoria 

Outros. No caso do primeiro, observamos que sua atuação parece relativamente 

estável, ate que se verifique os dados sobre participação máxima. A significativa 

diferença entre o percentual de compras e vendas pode ser resultado de algumas 

movimentações estratégicas, como Ofertas Publicas de Ações (OPA), “Asset Liability 

Management (ALM), “Initial Public Offerings” (IPO) dentre outras alternativas, mas 

que não serão investigadas neste trabalho. No caso do segundo, que possui entre 

seus participantes Templos Religiosos, Partidos Políticos e Entidades Sindicais 

CLASSE DE INVESTIDOR Part. Mínima % C Part. Média % C Part. Máxima % C Part. Minima % V Part. Média % V Part. Máxima % V

PESSOA FÍSICA 2,32% 22,82% 42,98% 2,50% 23,04% 43,82%

-Investidores Individuais 2,24% 20,99% 39,93% 2,41% 21,22% 39,13%

-Clubes de Investimento 0,08% 1,82% 7,77% 0,09% 1,82% 7,68%

INSTITUCIONAL 8,97% 29,75% 62,41% 14,72% 30,15% 50,90%

INVESTIDORES ESTRANGEIROS 16,03% 37,68% 66,84% 13,26% 37,42% 68,12%

EMPRESAS PUBLICAS/PRIVADAS 0,23% 1,96% 60,55% 0,10% 1,59% 30,83%

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2,06% 7,70% 40,46% 2,45% 7,71% 35,62%

OUTROS 0,00% 0,10% 11,75% 0,00% 0,08% 42,51%
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dentre outros, nos chama a atenção a alta variabilidade da taxa de participação 

máxima no pregão na Compra e Venda de ativos, em relação à sua média histórica.  

4.4.O Investidor Individual Pessoa Física 

Pela dificuldade que os gráficos anteriores podem fornecer na leitura específica a 

respeito da evolução diária da participação global do grupo “Pessoa Física” no 

pregão, apresentamos a seguir uma visão específica sobre a supracitada classe: 

Figura 8 – Participação Total do Investidor Pessoa Física no Volume Financeiro 

Total Transacionado (%) 

 

Fonte: Dados Compilados pelo autor 

Contudo, nossa analise é focada em apenas uma subclasse deste grupo, os 

Investidores Individuais (doravante denominados IIPF) e, neste sentido, vale frisar 

algumas características do seu fluxo agregado: No período compreendido, ele 

oscilou entre uma participação mínima global no pregão de 2,32% em 17/12/2014 e 

uma participação máxima de 35,77% em 10/11/2008. Nossa intenção, quando 

focamos a analise na supracitada subdivisão, ao invés do grupo completo “Pessoa 

Física”, é justamente evitar contaminação dos dados pela outra subclasse (“Clubes 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

- Inv Individuais - Clubes de Inv



53 
 

de Investimento”), uma vez que alguns Clubes de Investimento possuem gestão de 

profissionais de mercado, o que afetaria os resultados dos testes sobre sofisticação. 
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5. Resultados 

Esse capítulo descreve a implementação do modelo proposto e os resultados 

obtidos. 

5.1.Da análise contemporânea 

Para respondermos nossas indagações a respeito do grau de sofisticação do 

Investidor Individual, precisamos antes compreender profundamente seu 

comportamento agregado. Após a devida qualificação realizada no Capítulo 2, o 

ponto de partida de nossa análise foi verificar como se dá a relação contemporânea 

entre o comportamento agregado dessa subclasse de investidor e as oscilações de 

mercado.  

Abaixo apresentamos dois gráficos de dispersão feitos no software econométrico 

EVIEWS para clarificar a supracitada relação entre as séries temporais. O primeiro 

refere-se aos Investidores Individuais (IIPF), enquanto que o segundo refere-se aos 

Investidores Estrangeiros (IE). O intuito de tal comparação é verificar se o 

comportamento do IIPF se assemelha ao comportamento daquela classe tida como 

a mais sofisticada. 

Nos gráficos a seguir, está representado no eixo das ordenadas um quociente de 

força relativa entre compras e vendas de cada classe de investidor, enquanto que no 

eixo das abscissas foi colocado a série histórica dos retornos do Ibovespa. 

Adicionalmente, solicitamos ao programa que gerasse uma reta de regressão que 

melhor se adapta à relação entre os dados: 
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Figura 9 – Relação entre Retornos do IBOVESPA e Quociente de Força Relativa 

da atuação do Investidor Individual Pessoa Física 
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Fonte: Dados compilados pelo autor 

Figura 10 – Relação entre Retornos do IBOVESPA e Quociente de Força 

Relativa da atuação do Investidor Estrangeiro 
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Fonte: Dados compilados pelo autor 
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O quociente de força relativa evidencia qual iniciativa (compra ou venda de ativos) 

se tornou preponderante no dia em questão: assim, quando o quociente for maior 

que 1, entenderemos que as compras do Investidor, relativamente às vendas, foram 

mais significativas; analogamente, quando o quociente adquirir valores inferiores à 1, 

a relação contrária se estabeleceu, revelando-se maior volume financeiro de Venda 

de ações do que de Compras pelos grupos acima representados.  

Os dados aparentemente se concentram no intervalo compreendido entre uma 

queda de 4% e uma alta de 4%. O primeiro gráfico nos indica a priori que, de 

maneira agregada, existe uma relação inversa entre retorno e a proporção de 

compras e vendas feitas por este agente no dia, de maneira agregada: as compras 

de ativos são mais fortes em relação às vendas quando os retornos são negativos e 

as vendas são altas quando os retornos são positivos.  

Curiosamente, quando fazemos a mesma analise para o Investidor Estrangeiro, tido 

como o mais sofisticado, a relação parece diferente, apesar do segundo gráfico de 

dispersão não ilustrar uma tendência bem definida. 

Conforme apresentado por Sanvicente (2014), a análise de dados do mercado 

acionário brasileiro evidencia indício de causalidade entre o fluxo líquido do 

Investidor Estrangeiro e os retornos do Índice Bovespa (o primeiro causando o 

segundo), o que nos faz concluir que a movimentação deste Investidor afeta a 

dinâmica do mercado em geral e talvez justifique a dispersão apresentada. 

Tendo a reflexão acima em mente, decidimos então apresentar a relação 

contemporânea entre o fluxo líquido das classes de investidores e os retornos do 

Ibovespa: 
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Figura 11 - Relação entre Retornos do IBOVESPA e Fluxo de Investimento 

Líquido do Investidor Individual Pessoa Física 
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Fonte: Dados compilados pelo autor 

Figura 12 - Relação entre Retornos do IBOVESPA e Fluxo de Investimento 

Líquido do Investidor Estrangeiro 
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Fonte: Dados compilados pelo autor 
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As relações inversas parecem se manter.  

Outra forma de analisarmos o comportamento do Investidor Individual de maneira 

agregada é comparar sua atuação líquida contra aquela do Investidor Estrangeiro ao 

longo do tempo. Assim, pegamos as duas séries temporais dos investidores em 

questão e realizamos um teste de correlação. Conforme Morettin e Bussab (2004), 

essa estatística mede o grau de associação linear entre duas variáveis, podendo seu 

resultado variar de -1 (quando as séries históricas se movimentam em direções 

contrárias) até +1 (quando as séries históricas se movimentam na mesma direção): 

 

!�",�� =
��#�",��

���"� ∗ �����
 (9) 

No caso em questão, o grau de correlação entre as variáveis foi de -0,48, o que 

significa que, quando uma classe de investidor é compradora líquida, a outra 

costuma ser vendedora líquida, e vice versa.  

Apresentamos a seguir mais uma evidencia dessa divergência de atuação. Os 

gráficos 13 e 14 foram construídos com as participações líquidas diárias cumulativas 

dos participantes do pregão da BOVESPA. 
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Figura 13 – Atuação Líquida Cumulativa dos Participantes de Mercado no Mercado a 

Vista Brasileiro (R$ MM) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Com o intuito de clarificar ainda mais a diferença de atuação entre o Investidor 

Individual e o Investidor Estrangeiro, apresentamos a seguir os resultados 

comparativos dos fluxos acumulados para o período em questão:  

Figura 14 – Atuação Líquida Cumulativa: Investidor Individual VS Investidor 

Estrangeiro (R$ MM) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 
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Destacamos que, de maneira agregada, até a data considerada por Sanvicente 

(2014) como início da Crise de 2008 (mais especificamente 15 de Setembro de 

2008, data do pedido de concordata do Banco Lehman Brothers, na época o quarto 

maior Banco de Investimentos dos Estados Unidos) o Investidor Individual 

apresentava uma participação líquida no mercado que variava entre uma posição 

neutra e uma saída de R$ 10 Bilhões de recursos. Após este evento, a posição 

líquida agregada deste investidor só diminuiu, chegando a uma saída acumulada de 

recursos de quase R$ 50 Bilhões ao final da série histórica do estudo.  

Analogamente, vale observar a atuação do Investidor Estrangeiro, que já vinha 

reduzindo sua posição líquida muito antes, desde o começo de 2008. A título de 

comparação, até 15 de Maio de 2008 (portanto, quatro meses antes da eclosão da 

crise), a posição liquida acumulada desta classe de Investidor era de uma saída de 

R$ 25 Milhoes. A partir desta data, o saldo liquido acumulado de saída aumentou 

vertiginosamente até atingir seu valor mais expressivo em 09 de Março de 2009, de 

R$ 28,5 Bilhões, data a partir da qual a entrada de recursos líquida só cresceu como 

o gráfico evidencia. 

Existe, contudo, outra data importante em 2008 que merece atenção. A julgar pelos 

dados, parece que o primeiro indício de que a Crise do Subprime havia sido 

deflagrada no Mercado de Capitais foi em 14 de Março de 2008. Nesta data o Bear 

Sterns, na época o quinto maior Banco de Investimentos dos Estados Unidos, 

anunciou que uma crise repentina de liquidez o forçou a buscar recursos com o 

Federal Reserve Bank de New York (Fed-NY) e o J.P. Morgan Chase. A última vez 

que o Banco Central americano havia feito operação semelhante remonta à época 

da Grande Depressão da década de 1930. Somente neste dia, as ações do Bear 

Sterns caíram quase 50%.  

Abaixo apresentamos uma tabela que mostra a evolução do fluxo líquido acumulado 

do Investidor Individual Pessoa Física (IIPF) e dos Investidores Estrangeiros (IE) 

dois anos antes da Crise de 2008 e dois anos depois: 
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Tabela 8 – Comparativo de Posições Líquidas entre IIPF e IE (R$ MM) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Como pode ser observado, do primeiro trimestre de 2006 até o primeiro trimestre de 

2008, a posição líquida do Investidor Estrangeiro oscilava entre uma saída de R$ 2 

Bilhões e uma entrada de magnitude similar. Contudo, já na época da quebra do 

Bear Stearns o saldo pula significativamente para uma saída de R$ 8 Bilhões, de 

onde só acelera a tendência. Na mão contrária, o Investidor Individual permanecia 

em posição líquida negativa até o começo de 2008, a partir de quando inverteu a 

PERÍODO

2006 IIPF IE

1TRI2006 -829.662 2.036.506

2TRI2006 -1.058.458 -550.139

3TRI2006 -593.573 -2.223.431

4TRI2006 -3.636.837 1.752.390

MEDIA 2006 -1.259.740 413.606

2007

1TRI2007 -3.263.196 2.054.732

2TRI2007 -6.102.817 1.613.761

3TRI2007 -7.713.162 1.570.789

4TRI2007 -6.099.223 -2.483.055

MEDIA 2007 -5.542.327 142.942

2008

1TRI2008 -2.001.964 -8.264.458

2TRI2008 1.012.375 -9.139.885

3TRI2008 2.134.537 -20.830.997

4TRI2008 2.257.776 -27.112.733

MEDIA 2008 -490.656 -13.628.571

2009

1TRI2009 1.480.520 -25.773.791

2TRI2009 -682.542 -17.005.581

3TRI2009 -4.995.167 -9.105.891

4TRI2009 -6.944.274 -6.516.159

MEDIA 2009 -1.732.453 -16.819.674

2010

1TRI2010 -7.867.083,00 -6.719.729,00

2TRI2010 -6.258.848,00 -9.454.693,00

3TRI2010 -9.987.640,00 -3.414.839,00

4TRI2010 -13.850.558,00 -558.145,00

MEDIA 2010 -8.590.990 -6.017.256

POSIÇÃO LIQUIDA ACUMULADA
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tendência até o segundo trimestre de 2009, onde incorreu em “leve” saldo negativo 

de R$ -683 Milhões. 

Para o período compreendido neste trabalho, é fácil observar que o Investidor 

Individual vem, historicamente, com posição liquida acumulada negativa (ou seja, 

vem tirando recursos da Bolsa de Valores). O ponto de inflexão ocorre justamente 

após a quebra do Bear Stearns, época em que o Investidor Individual incorre em 

posição líquida acumulada positiva. Vale frisar que nesta época o IBOVESPA estava 

quebrando recordes históricos de alta, o que nos leva a crer que existe uma 

possibilidade de euforia nessa movimentação. Na mesma época, observamos que o 

Investidor Estrangeiro já vinha diminuindo suas posições no mercado local.  

No final do 3º trimestre de 2008, época da quebra do Lehman Brothers, o saldo 

acumulado do IIPF já havia crescido substancialmente, enquanto que o Investidor 

Estrangeiro já desmontava vigorosamente sua posição no mercado de renda 

variável brasileiro.  

Destacamos adicionalmente o 4º trimestre de 2010, que mostra novamente a 

atuação contrária entre os investidores. Enquanto o Investidor Individual já havia 

retirado do mercado quase 14 Bilhões de Reais, o Investidor Estrangeiro retornava 

gradativamente a colocar recursos no mercado brasileiro, apresentando saldo 

líquido positivo já nos primeiros dias de 2011. 

Nossos achados parecem contrariar as hipóteses postuladas por Brennan e Cao 

(1997) e Frankel e Schmukler (1996), que encontraram evidência de que os 

investidores locais do mercado possuem vantagem informacional sobre os 

investidores estrangeiros durante períodos de crise. Os dados parecem apontar para 

a existência de informação privada e/ou privilegiada por parte do Investidor 

Estrangeiro, pois sua atuação antecipou, e muito, a Crise de 2008. 

5.2.Da crença popular 

Como forma de evidência complementar do baixo grau de sofisticação e/ou limitada 

racionalidade do Investidor Individual, testamos se a crença popular “Pessoa Física 

compra no topo e vende no fundo” tem fundamento. Para tanto, selecionamos em 
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nossa série histórica dois eventos por ano. Entende-se aqui como “evento” a 

máxima histórica no ano em questão e sua respectiva mínima histórica. 

Os dados abaixo apresentados exemplificam o caso para o primeiro ano da série, 

2006: 

Figura 15 – Gráfico do IBOVESPA para 2006 (Cotação de Fechamento) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Como sabemos de Kahneman e Tversky (1979), as pessoas não agem da mesma 

forma em momentos de ganhos e perdas, seja no mercado ou em qualquer outra 

situação envolvendo risco e incerteza. Assim, faz-se necessário uma análise que 

contemple os dois momentos separadamente, ao invés de uma geral, evitando 

assim perda de sensibilidade na interpretação dos dados.  

Para cada uma das datas selecionadas, analisamos os fluxos líquidos de 

investimento do Investidor Individual de 10 dias de pregão antes do evento e 10 dias 

de pregão após o evento. Assim, temos para cada evento uma amostra de 21 dias 

de pregão ocorrido (aproximadamente um mês), não levando em consideração dias 

da semana e efeitos-calendário, mas ajustando as séries por feriados. 
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Foram então selecionados 18 eventos nesses 9 anos: 9 Máximas e 9 Mínimas. Os 

resultados foram os seguintes: 

Evento: Mínima 

77,8% dos casos apresentados evidenciam que a média de atuação dessa classe de 

investidor antes do evento é de compras de ativos e, subsequentemente ao evento, 

é de vendas; 

11,1% dos casos apresentados evidenciam que a média de atuação dessa classe de 

investidor antes do evento é de vendas de ativos e, subsequentemente ao evento, é 

de compras; 

11,1% dos casos apresentados evidenciam que, independentemente da ocorrência 

do evento, houve na média apenas compra de ativos antes e depois da ocorrência 

do evento. 

Assim, apenas em 1 evento de “Mínima” as Compras de ativos foram 

predominantes: 

Tabela 9 – Investimento Líquido do IIPF no Evento “Mínima” 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Evento: Máxima 

77,8% dos casos apresentados evidenciam que a média de atuação dessa classe de 

investidor antes do evento é de vendas de ativos e, depois do evento, é de compras; 

ANO DATA MEDIA ANO MEDIA PRE EVENTO EVENTO MEDIA POS EVENTO

2006 13/06/2006 -14.783,89 24.570,80 52.557,00 -5.183,50

2007 05/03/2007 -10.050,56 80.915,40 -47.380,00 2.436,50

2008 27/10/2008 33.562,24 97.934,00 96.569,00 -63.492,60

2009 02/03/2009 -37.406,71 101.276,50 412.243,00 -68.222,70

2010 20/05/2010 -27.960,66 46.007,10 -94.331,00 -16.838,30

2011 08/08/2011 -30.083,99 -13.302,80 -47.550,00 31.932,70

2012 05/06/2012 -34.213,34 29.321,30 -18.624,00 -70.815,00

2013 03/07/2013 -19.918,31 20.698,10 -21.823,00 -53.494,90

2014 14/03/2014 -38.723,08 22.754,60 76.289,00 -172.789,90

GLOBAL -19.919,52
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22,2% dos casos apresentados evidenciam que, independentemente da ocorrência 

do evento, houve na média apenas venda de ativos antes e depois da ocorrência do 

evento; 

Tabela 10 – Investimento Líquido do IIPF no Evento “Máxima” 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Neste caso, apenas em 2 eventos de “Máxima” as Vendas de ativos foram 

predominantes. 

Os resultados são importantes pois revelam também outra característica igualmente 

valiosa: a persistência de tais comportamentos. Foi detectado que no mínimo em 06 

dos 10 dias o comportamento se repetiu para ambos os eventos.  

A titulo de ilustração: em 2014 por exemplo, observamos que o comportamento do 

Investidor Individual de maneira agregada, no evento “Mínima”, se repete em 07 dos 

10 dias antes do evento e em 10 dos 10 dias após o evento. Ou seja, antes do 

evento ocorrer, em 07 dos 10 dias houve fluxo liquido positivo por parte deste 

investidor e, após o evento, todos os 10 dias apresentaram fluxo líquido negativo.  

No caso do evento “Maxima”, o padrão se repete em 08 dos 10 dias antes do evento 

e em 09 dos 10 dias após o evento. Analogamente ao apresentado acima, antes do 

evento ocorrer, em 08 dos 10 dias houve fluxo liquido negativo por parte deste 

investidor e, após o evento, em 09 dos 10 dias subsequentes foi registrado fluxo 

liquido positivo.  

ANO DATA MEDIA ANO MEDIA PRE EVENTO EVENTO MEDIA POS EVENTO

2006 27/12/2006 -14.783,89 -15.448,70 -135.591,00 34.015,20

2007 06/12/2007 -10.050,56 -101.687,90 -286.132,00 188.465,90

2008 16/05/2008 33.562,24 -41.282,80 -309.259,00 256.428,20

2009 14/12/2009 -37.406,71 -65.134,20 -67.745,00 -18.297,60

2010 04/11/2010 -27.960,66 -33.767,30 -373.162,00 -8.260,40

2011 12/01/2011 -30.083,99 -108.140,90 -310.488,00 76.470,40

2012 13/03/2012 -34.213,34 -43.188,90 -360.697,00 38.327,80

2013 03/01/2013 -19.918,31 -144.205,50 -320.803,00 42.723,80

2014 02/09/2014 -38.723,08 -179.303,40 -181.067,00 15.225,30

GLOBAL -19.919,52
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Frente a estas evidências preliminares, decidimos ampliar o escopo de análise e 

selecionar as principais regiões de topos e fundos que ocorreram no Ibovespa desde 

Janeiro de 2006 até Dezembro de 2014, definidos por: 

1)”Topo”: Data em que verificou-se o valor máximo de fechamento do índice 

Ibovespa e depois reverteu direção anterior de evolução de preços; 

2)”Fundo”: Data em que verificou-se o valor mínimo de fechamento do índice 

Ibovespa e depois reverteu direção anterior de evolução de preços. 

Foram ao todo selecionados 91 eventos no período de 9 anos, assim distribuídos: 

Tabela 11 – Numero de Eventos “Topo” e “Fundo” distribuídos por ano 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

O que a análise mostrou foi que, de maneira agregada, o comportamento do 

Investidor Individual repete-se frequentemente. Contudo, o padrão comportamental é 

um na ocorrência de “Topos” e outro na ocorrência de “Fundos” no Ibovespa.  

Via de regra: Nos eventos “Fundo”, o IIPF é na média comprador líquido antes da 

ocorrência do evento e vendedor líquido, na média, após sua realização. Como pode 

ser observado no gráfico abaixo, tendo em consideração que a data “11” é a data de 

ocorrência de “Fundo”, de maneira agregada ele é comprador líquido até a 

ocorrência do evento e depois muda sua atuação. 

De maneira genérica, poderíamos dizer que no evento “Fundo” ele compra bem e 

vende mal, já que compra perto do “Fundo” e, assim que os ativos começam a 

recuperar seus preços, ele logo se torna vendedor líquido.   

ANO FUNDOS TOPOS

2006 6 7

2007 5 4

2008 4 4

2009 5 4

2010 5 5

2011 5 5

2012 5 6

2013 4 3

2014 7 7

TOTAL 46 45
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Assim, ele realmente vende no Fundo, após a ocorrência do evento. 

Abaixo ilustramos o caso com o primeiro “Fundo” da série, em 13 de Fevereiro de 

2006: 

Figura 16 – Posição Líquida do IIPF em 13/02/2006 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Nos eventos “Topo”, o padrão se inverte: o IIPF é na média vendedor líquido antes 

da ocorrência do evento e comprador líquido, na média, após sua realização. Como 

pode ser observado no gráfico abaixo, tendo em consideração que a data “11” é a 

data de ocorrência de “Topo”, de maneira agregada ele é vendedor líquido até a 

ocorrência do evento e depois muda sua atuação. 

De maneira genérica, poderíamos dizer que no evento “Topo” ele vende bem e 

compra mal, já que vende perto do “Topo” e, assim que os ativos começam a 

diminuir seus preços, ele logo se torna comprador líquido.   

Assim, ele realmente compra no Topo, após a ocorrência do evento. 

Abaixo ilustramos o caso com o primeiro “Topo” da série, em 01 de Fevereiro de 

2006: 
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Figura 17 – Posição Líquida do IIPF em 01/02/2006 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor 

Os padrões comportamentais acima citados ocorrem em 82% dos eventos.  

Se considerarmos a soma dos fluxos líquidos dos 21 dias de pregão em questão 

para cada evento, ainda assim não temos evidência de um comportamento 

sofisticado. 

Tal comportamento parece estar associado com o que Kahneman e Tversky (1979) 

propõe na Teoria dos Prospectos sobre assimetria de aceitação de risco, sendo o 

indivíduo propenso ao risco no domínio das perdas e avesso ao risco no domínio 

dos ganhos, e Sheffrin e Statman (1985) sobre o Efeito Disposição. Especificamente 

no evento “Fundo”, o investidor não aguardaria por muito tempo uma posição 

comprada e, verificando um retorno positivo que seja em sua operação, ele a liquida 

precocemente. O contrario se verifica no campo dos retornos negativos.  

5.3.Da análise entre variáveis financeiras defasadas e a taxa de evolução 

de participação do Investidor 

Finalmente passamos à econometria. Conforme mencionado no Capítulo 04, o 

primeiro passo da análise consiste em verificar se as séries com as quais 
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trabalhamos são estacionárias ou não, o que é possível mediante o Teste de Dickey-

Fuller Aumentado (ADF). 

A premissa inicial (Ho) do teste ADF é a de que a série possui raiz unitária (i.e., ela 

seja não estacionária). Os resultados estão abaixo relacionados: 

Tabela 12 – Resultados dos Testes de Raíz  Unitária (Metodologia ADF) 

 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Observamos então que as séries são estacionárias; no tocante às quatro primeiras 

séries, podemos rejeitar a hipótese nula com alta probabilidade em nível de 1% de 

que as series possuem raiz unitária: 

No caso da “SELIC”, o Teste ADF apresentou resultado satisfatório ate 5%.  

Atestada a estacionariedade de todas as séries, passamos para o modelo de Vetor 

Auto Regressivo (VAR). Abaixo é apresentado uma estimativa do modelo com base 

em 2.224 observações (2.222 após ajustes), sendo nosso foco observar a regressão 

onde a variável “EV_COMPRA” figura como dependente; erros padrões são 

apresentados em () e estatística t em [ ]: 

 

 

 

 

 

 

ADF Prob

Série Histórica Estatistica ADF 1% 5% 10%

EV_COMPRA -24,87 -3,43 -2,86 -2,56 0,0000

EV_VENDA -29,18 -3,43 -2,86 -2,56 0,0000

RETORNO -48,25 -3,43 -2,86 -2,56 0,0001

VOLATILIDADE -5,58 -3,43 -2,86 -2,56 0,0000

SELIC -3,42 -3,43 -2,86 -2,56 0,0102

Teste de Valor Critico
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Tabela 13 – Resultados do Modelo de Vetor Autoregressivo com 2 defasagens 

 

 Apesar da regressão preliminar apresentar um R-quadrado aparentemente baixo 

(0,1727), não devemos nos inclinar à uma conclusão precipitada sobre o poder 

explicativo das variáveis defasadas em questão. Nakabashi, Cruz e Scatolin (2008), 

EV_COMPRA EV_VENDA RETORNO VOLATILIDADE SELIC

EV_COMPRA(-1) -0.453233  0.015624 -0.068396  0.015935  0.000135

 (0.03366)  (0.04043)  (0.00205)  (0.00143)  (0.00013)

[-13.4664] [ 0.38649] [-33.3721] [ 11.1233] [ 1.06534]

EV_COMPRA(-2) -0.384565 -0.168548 -0.023947  0.001851  8.45E-05

 (0.04060)  (0.04877)  (0.00247)  (0.00173)  (0.00015)

[-9.47141] [-3.45610] [-9.68513] [ 1.07081] [ 0.55314]

EV_VENDA(-1)  0.045252 -0.450554  0.061735  0.001288 -8.96E-05

 (0.02822)  (0.03390)  (0.00172)  (0.00120)  (0.00011)

[ 1.60333] [-13.2908] [ 35.9199] [ 1.07241] [-0.84372]

EV_VENDA(-2)  0.124269 -0.068854  0.023256  0.004108 -9.32E-05

 (0.03438)  (0.04129)  (0.00209)  (0.00146)  (0.00013)

[ 3.61470] [-1.66746] [ 11.1085] [ 2.80737] [-0.71998]

RETORNO(-1)  0.011385 -1.341.032  0.113326 -0.146339 -0.001108

 (0.34976)  (0.42009)  (0.02130)  (0.01489)  (0.00132)

[ 0.03255] [-3.19221] [ 5.32088] [-9.82963] [-0.84133]

RETORNO(-2)  0.983166 -0.477764  0.107413 -0.010559 -0.001617

 (0.31572)  (0.37921)  (0.01923)  (0.01344)  (0.00119)

[ 3.11404] [-1.25988] [ 5.58691] [-0.78568] [-1.36075]

VOLATILIDADE(-1) -0.292920 -1.178.645  0.034164  0.358172  0.001121

 (0.45804)  (0.55015)  (0.02789)  (0.01950)  (0.00172)

[-0.63951] [-2.14240] [ 1.22487] [ 18.3710] [ 0.65003]

VOLATILIDADE(-2) -1.595.366 -1.117.704 -0.017884  0.411048 -0.001849

 (0.45153)  (0.54234)  (0.02750)  (0.01922)  (0.00170)

[-3.53325] [-2.06091] [-0.65044] [ 21.3869] [-1.08791]

SELIC(-1)  7.621852  4.770669 -0.049964 -0.507447  0.996385

 (5.64696)  (6.78260)  (0.34387)  (0.24037)  (0.02126)

[ 1.34973] [ 0.70337] [-0.14530] [-2.11115] [ 46.8718]

SELIC(-2) -6.956.410 -3.983.311  0.047993  0.531886  0.000898

 (5.63511)  (6.76836)  (0.34315)  (0.23986)  (0.02121)

[-1.23448] [-0.58852] [ 0.13986] [ 2.21748] [ 0.04233]

C  1.685194  1.706994  0.006616 -0.021340  0.000252

 (0.04277)  (0.05137)  (0.00260)  (0.00182)  (0.00016)

[ 39.4006] [ 33.2280] [ 2.54037] [-11.7217] [ 1.56222]
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explicam que a escolha do número adequado de “lags” utilizados na regressão é 

importante nas análises, pois visa eliminar a autocorrelação dos resíduos, o que 

influencia sensivelmente no resultado dos testes. Assim, no intuito de verificar qual a 

melhor estrutura de defasagem a ser utilizada, recorremos à função “Lag Lenght 

Criteria”, do software EVIEWS, que nos fornece estimativas de estruturas ótimas de 

defasagens de acordo com diversas metodologias:  

Tabela 14 – Análise sobre nível de Defasagem Ótima 

              

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

              

              

0  17626.66 NA   8.10e-14 -1.595.442 -1.594.152 -1.594.970 

1  26055.47  16811.83  4.02e-17 -2.356.312 -2.348.570 -2.353.484 

2  26424.54  734.4793  2.94e-17 -2.387.464 -2.373.272 -2.382.279 

3  26546.31  241.7665  2.70e-17 -2.396.225  -23.75581* -2.388.683 

4  26612.17  130.4730  2.60e-17 -2.399.925 -2.372.830 -2.390.026 

5  26700.94  175.4406  2.45e-17 -2.405.698 -2.372.152  -23.93442* 

6  26727.95  53.26861  2.45e-17 -2.405.880 -2.365.883 -2.391.268 

7  26761.22  65.44905  2.43e-17 -2.406.629 -2.360.180 -2.389.659 

8  26793.39  63.14581  2.42e-17 -2.407.278 -2.354.378 -2.387.952 

9  26826.61  65.06598   2.40e-17*  -24.08023* -2.348.671 -2.386.340 

10  26836.04  18.42418  2.43e-17 -2.406.613 -2.340.811 -2.382.573 

11  26861.75  50.12510  2.43e-17 -2.406.678 -2.334.424 -2.380.281 

12  26877.90  31.39198  2.45e-17 -2.405.876 -2.327.171 -2.377.122 

13  26897.91   38.82564*  2.46e-17 -2.405.424 -2.320.268 -2.374.313 

14  26911.95  27.17657  2.49e-17 -2.404.432 -2.312.824 -2.370.964 

15  26921.29  18.04739  2.52e-17 -2.403.014 -2.304.956 -2.367.190 

              

 

 

Conforme indicado acima, o critério de Schwarz (tido como o mais parcimonioso) 

indica como nível ótimo a utilização de 3 defasagens. Assim, rodamos novamente o 

VAR, agora com a especificação calibrada: 
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Tabela 15 – Resultados do Modelo de Vetor Autoregressivo com 3 defasagens  

            

  EV_COMPRA EV_VENDA RETORNO VOLATILIDADE SELIC 

            

            

EV_COMPRA(-1) -0.492874 -0.007407 -0.070421  0.017665  0.000150 

   (0.03406)  (0.04105)  (0.00207)  (0.00142)  (0.00013) 

  [-14.4694] [-0.18045] [-33.9757] [ 12.4402] [ 1.15667] 

            

EV_COMPRA(-2) -0.444168 -0.186069 -0.029420  0.005194  0.000105 

   (0.04271)  (0.05147)  (0.00260)  (0.00178)  (0.00016) 

  [-10.3987] [-3.61501] [-11.3194] [ 2.91677] [ 0.64565] 

            

EV_COMPRA(-3) -0.206616 -0.096664 -0.016113  0.008831  7.36E-06 

   (0.04195)  (0.05055)  (0.00255)  (0.00175)  (0.00016) 

  [-4.92490] [-1.91206] [-6.31206] [ 5.04946] [ 0.04615] 

            

EV_VENDA(-1)  0.050746 -0.457168  0.062955  0.000655 -9.83E-05 

   (0.02824)  (0.03404)  (0.00172)  (0.00118)  (0.00011) 

  [ 1.79666] [-13.4320] [ 36.6305] [ 0.55663] [-0.91628] 

            

EV_VENDA(-2)  0.130865 -0.101507  0.028453  0.003711 -7.69E-05 

   (0.03692)  (0.04449)  (0.00225)  (0.00154)  (0.00014) 

  [ 3.54461] [-2.28160] [ 12.6653] [ 2.41087] [-0.54829] 

            

EV_VENDA(-3)  0.059093 -0.041125  0.014422 -0.002882  5.79E-05 

   (0.03544)  (0.04270)  (0.00216)  (0.00148)  (0.00013) 

  [ 1.66747] [-0.96301] [ 6.68805] [-1.95097] [ 0.42985] 

            

RETORNO(-1) -0.070894 -1.225.479  0.083082 -0.145529 -0.001306 

   (0.35488)  (0.42764)  (0.02159)  (0.01479)  (0.00135) 

  [-0.19977] [-2.86568] [ 3.84750] [-9.83687] [-0.96852] 

            

RETORNO(-2)  0.577854 -0.485485  0.039487 -0.014221 -0.002290 

   (0.35676)  (0.42990)  (0.02171)  (0.01487)  (0.00136) 

  [ 1.61974] [-1.12929] [ 1.81898] [-0.95621] [-1.68919] 

            

RETORNO(-3)  0.403475 -0.394623  0.036027 -0.048752 -0.001051 

   (0.31752)  (0.38262)  (0.01932)  (0.01324)  (0.00121) 

  [ 1.27073] [-1.03138] [ 1.86471] [-3.68312] [-0.87130] 

            

VOLATILIDADE(-1) -0.173934 -1.140.622  0.019890  0.268509 -0.000569 

   (0.50016)  (0.60271)  (0.03043)  (0.02085)  (0.00190) 
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  [-0.34776] [-1.89249] [ 0.65354] [ 12.8776] [-0.29957] 

            

VOLATILIDADE(-2) -1.021.228 -0.748744 -0.015376  0.315759 -0.003482 

   (0.48930)  (0.58962)  (0.02977)  (0.02040)  (0.00186) 

  [-2.08714] [-1.26988] [-0.51644] [ 15.4800] [-1.87323] 

            

VOLATILIDADE(-3) -0.683653 -0.367843  0.001946  0.225765  0.003872 

   (0.49293)  (0.59399)  (0.02999)  (0.02055)  (0.00187) 

  [-1.38693] [-0.61927] [ 0.06489] [ 10.9865] [ 2.06762] 

            

SELIC(-1)  7.725178  4.479131 -0.013657 -0.452424  0.997277 

   (5.60172)  (6.75026)  (0.34086)  (0.23353)  (0.02128) 

  [ 1.37907] [ 0.66355] [-0.04007] [-1.93736] [ 46.8582] 

            

SELIC(-2) -1.134.954 -1.256.958 -0.059908  0.712645 -0.004681 

   (7.91422)  (9.53689)  (0.48157)  (0.32993)  (0.03007) 

  [-1.43407] [-1.31800] [-0.12440] [ 2.15999] [-0.15566] 

            

SELIC(-3)  4.347869  8.929848  0.073343 -0.242286  0.004570 

   (5.59251)  (6.73915)  (0.34030)  (0.23314)  (0.02125) 

  [ 0.77744] [ 1.32507] [ 0.21553] [-1.03922] [ 0.21508] 

            

C  1.919300  1.925347  0.009266 -0.031761  0.000140 

   (0.05617)  (0.06769)  (0.00342)  (0.00234)  (0.00021) 

  [ 34.1669] [ 28.4429] [ 2.71072] [-13.5628] [ 0.65820] 

            

 

Conforme indicado pela estatística t, os componentes defasados da variável 

“EV_COMPRA” são significativos até o nível de 1%, o que nos indica que existe 

efeito inercial de seu comportamento, apesar de durar pouco. As informações 

provenientes dos valores defasados da variável “EV_VENDA” na regressão parecem 

mais significativos estatisticamente do que aqueles verificados para as variáveis 

financeiras em questão, exceção sendo feita para a segunda defasagem da variável 

”VOLATILIDADE”.  

Observamos que a alteração no numero de defasagens melhorou o poder 

explicativo das variáveis da Regressão (aprox. 0.19), mas ainda assim não 

significativamente. 

Conforme pode ser constatado na mesma tabela, a regressão realizada para 

“EV_VENDA” como variável dependente apresentou resultados análogos. Existe 
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evidência de comportamento inercial de curto prazo da variável dependente, mas 

verifica-se também grande significância estatística das primeiras defasagens das 

variáveis financeiras, no mínimo a 5%.  

A essa altura, parece-nos altamente pertinente a realização de um teste de 

causalidade entre as variáveis, de tal forma a juntar evidência adicional que ajude na 

conclusão dos testes. Abaixo apresentamos os resultados para o Teste de 

Causalidade de Granger entre as variáveis: 

Tabela 16 – Resultados do Teste de Causalidade de Granger 

    

 Hipótese Nula: Obs 
F-

Statistic 
Prob.  

        

    
 EV_VENDA não Granger Causa EV_COMPRA  2221  4.27570 0.0051 

 EV_COMPRA não Granger Causa EV_VENDA 
 

 3.66087 0.0120 

        

    
 RETORNO não Granger Causa EV_COMPRA  2221  2.13891 0.0933 

 EV_COMPRA não Granger Causa RETORNO 
 

 15.0284 1.E-09 

        

    
 VOLATILIDADE não Granger Causa EV_COMPRA  2221  6.27275 0.0003 

 EV_COMPRA não Granger Causa VOLATILIDADE 
 

 121.594 7.E-73 

        

    
 SELIC não Granger Causa EV_COMPRA  2221  2.25095 0.0805 

 EV_COMPRA não Granger Causa SELIC 
 

 0.09334 0.9637 

        

    
 RETORNO não Granger Causa EV_VENDA  2221  1.74797 0.1551 

 EV_VENDA não Granger Causa RETORNO 
 

 56.8365 2.E-35 

        

    
 VOLATILIDADE não Granger Causa EV_VENDA  2221  4.13734 0.0062 

 EV_VENDA não Granger Causa VOLATILIDADE 
 

 87.0038 3.E-53 

        

    
 SELIC não Granger Causa EV_VENDA  2221  1.89161 0.1289 

 EV_VENDA não Granger Causa SELIC 
 

 0.06622 0.9778 

        

    
 VOLATILIDADE não Granger Causa RETORNO  2221  1.23333 0.2960 



75 
 

 RETORNO não Granger Causa VOLATILIDADE 
 

 27.4037 2.E-17 

        

    
 SELIC não Granger Causa RETORNO  2221  0.25004 0.8613 

 RETORNO não Granger Causa SELIC 
 

 1.20883 0.3050 

        

    
 SELIC não Granger Causa VOLATILIDADE  2221  4.62293 0.0031 

 VOLATILIDADE não Granger Causa SELIC 
 

 1.37278 0.2493 

        

 
 

Os resultados apresentam evidencias que corroboram o que foi anteriormente 

analisado, a saber:  

O movimento de venda de ativos parece causar o movimento de compra e vice – 

versa, em um processo dinâmico.  

No tocante à relação entre as variáveis “RETORNO” e “EV_COMPRA”, e 

“RETORNO” e “EV_VENDA”, existe apenas indicio de causalidade no sentido da 

segunda causando a primeira. Ou seja, a taxa de evolução do fluxo do dia seguinte 

causaria os retornos, tanto na compra quanto na venda. 

Com relação ao binômio “VOLATILIDADE” e ”RETORNO”, a analise indica que 

Retorno parece causar Volatilidade, mas o contrario não é verdade. Assim, parece 

estabelecido uma ordem sobre os eventos, onde “EV_COMPRA” e “EV_VENDA” 

causariam “RETORNOS”, que por sua vez causaria ““VOLATILIDADE”. 

Adicionalmente, no intuito de tornar mais claro o comportamento de longo prazo do 

Investidor Individual, simulamos um choque positivo nas variáveis para entendermos 

como “EV_COMPRA” e “EV_VENDA” se comportariam. O resultado pode ser 

verificado a seguir: 
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Figura 18 – Função Impulso Resposta  
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Observamos que a simulação de um choque positivo na variável “VOLATILIDADE” 

surte um efeito negativo acumulado crescente tanto na variável “EV_COMPRA” 

quanto em “EV_VENDA”, perdurando por pelo menos 21 dias.  

Assim, um ciclo estaria formado: As evoluções de compras e vendas de ações 

causariam os retornos, que por sua vez causaria a volatilidade. Contudo, havendo 

grande volatilidade, os Investidores Individuais reduziriam sua movimentação. 

Reitera-se que o efeito das informações de “EV_COMPRA” sobre si mesmo possui 

carater de curtíssimo prazo, sendo que após 3 dias não agregam mais 

marginalmente. Resultado análogo é descoberto para a variável “EV_VENDA”.   
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6. Conclusões 

Antes de apresentarmos as conclusões, faz-se necessário elencar as contribuições 

da dissertação:  

Ao contrário dos trabalhos referenciados, o presente procurou primeiramente lançar 

uma luz sobre a identidade, de maneira agregada, do Investidor Individual Pessoa 

Física participante do mercado acionário brasileiro. Foram apresentadas estatísticas 

sobre distribuição geográfica, gênero, idade de 100% dos Investidores Individuais 

participantes, uma vez que para o período estudado apenas uma Bolsa de Valores 

estava em vigor no Brasil, a BMFBovespa. Adicionalmente, apresentamos a 

evolução ao longo dos anos do número de participantes desta categoria; 

Feita a devida qualificação, foi realizada uma análise sobre os fluxos de 

investimentos diários destes investidores, tanto na compra quanto na venda direta 

de ações. Por tratar-se do grupo classificado como o menos sofisticado, as séries 

históricas são altamente valiosas já que o processo decisório não passa por um 

agente de mercado especializado, estando calcado apenas nas análises individuais; 

Todas as análises foram feitas utilizando-se bases de dados de alta frequência, o 

que nos permite ter maior sensibilidade nas aferições. Vale destacar que foi apenas 

a partir de 2005 que a BMFBovespa começou  a catalogar e divulgar diariamente os 

volumes negociados tanto na compra quanto na venda de ativos das diversas 

Classes de Investidores no pregão do mercado à vista. Anterior a 2005, foi nos 

informado pela propria BMFBovespa que as informações estavam catalogavas 

apenas em base mensal; 

Como todo processo manual, a confecção das séries históricas dos Participantes do 

Mercado da BMFBovespa está suscetível à falhas. Assim, no intuito de constituir 

uma base de dados totalmente íntegra, verificamos dia a dia as informações, 

encontrando erros como ausência de dias de pregão na base histórica e repetição 

de valores para diferentes dias. Todos foram eliminados, evitando assim qualquer 

distorção, mesmo que de curto prazo, dos dados analisados nos 2.225 dias 

compreendidos entre 2006 e 2014.  
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O trabalho faz relação das conclusões econométricas com aspectos 

comportamentais abordados na literatura e procurar aumentar o grau de 

compreensão sobre o comportamento dos participantes em mercados de renda 

variável de países emergentes. 

Conforme a análise dos dados contemporâneos indica, concluímos que existe 

evidência de que o Investidor Individual Pessoa Física (considerado o de menor 

sofisticação dentre os demais), atue de maneira menos racional, pelo menos em 

comparação com o Investidor Estrangeiro, considerado o mais bem informado e 

sofisticado. As conclusões baseiam-se tanto na análise de correlação entre as séries 

temporais de alta frequência de fluxo líquido de investimentos, quanto na análise do 

seu comportamento em determinados “Eventos”, anteriormente qualificados. 

Observamos inclusive que, no período de tempo delineado como “Crise de 2008”, o 

Investidor Individual e o Investidor Estrangeiro atuam quase de forma 

diametralmente oposta.  

Identificamos um comportamento persistente nos nove anos observados, qual seja: 

nas regiões de “Topo” e “Fundo”, o Investidor Individual (de maneira agregada) 

tende a antecipar seu acontecimento e, após o evento, passa a atuar imediatamente 

de maneira contrária à inicial. Isso parece indicar o comportamento preconizado na 

teoria dos prospectos e na formulação da Função Utilidade, no que diz respeito à 

aversão as perdas e assimetria na tomada de risco dependendo do ponto de 

referência adotado. 

Entendemos que a ciência de tais comportamentos pelo investidor é o primeiro 

passo a ser dado no objetivo de aperfeiçoamento de seu processo de tomada de 

decisões; seria adequado, a posteriori, a adoção de dispositivos de controle para 

mitigação dos resultados. 

Dado o tamanho do mercado acionário brasileiro e a participação relativa, de 

maneira agregada, que cada participante de mercado possui, entendemos que a 

utilização do Investidor Estrangeiro como benchmark de atuação racional talvez não 

seja a mais apropriada, uma vez que sua alta relevância no mercado faz com que 

ele influencie os preços de maneira significativamente superior à atuação dos outros 

participantes. A escolha de novo referencial deve, contudo, ser feita com parcimônia, 
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levando em consideração a peculiaridade das atividades principais desenvolvidas 

pelo grupo em questão. 

No tocante ao modelo de Vetor Autoregressivo (VAR), observamos que a evolução 

da Compra e da Venda de ações não é causada pelas variáveis elencadas; pelo 

contrário, os dados apontam para uma direção causal no sentido contrário ao que foi 

hipotetizado. 

A análise dos resultados provenientes, tanto do Teste de Causalidade de Granger 

quanto do Teste de Impulso Resposta, corroboram o exposto acima. Contudo, 

ressaltarmos que o intuito das regressões e outras técnicas econométricas é tentar 

identificar a presença de relações sistemáticas entre variáveis envolvendo o grau de 

aderência de cada observação da série temporal ao padrão em questão. Em virtude 

do exposto, entendemos que vale a pena uma investigação para janelas de tempo 

menores. 

As dificuldades encontradas na elaboração deste estudo dizem respeito 

principalmente à falta de informação sobre a atuação de cada Investidor Individual 

isoladamente, o que nos permitiria maior poder de inferência sobre sua conduta, ao 

invés dos dados agregados. Tal qual o estudo de Lewellen, poderíamos investigar a 

relação entre seu comportamento empírico e suas características demográficas, e 

precisar se os mesmos resultados verificados nos Estados Unidos no final da 

década de 70 fariam-se presentes no Brasil atual. 

Como sugestões para outros trabalhos, consideramos a investigação do 

comportamento das outras classes de investidor para o período em questão um bom 

tema. Constatamos uma relação forte e negativa entre os fluxos líquidos dos 

Investidores Estrangeiros e dos Investidores Institucionais que merece atenção. 

Alternativamente pode ser extrapolado o presente estudo para período mais longo 

do que os 9 anos apresentados, considerando que a base de dados histórica 

disponibilizada pela BMFBovespa antes de 2005 é mensal. 

Finalmente, uma análise da inter-relação entre todos os participantes seria bastante 

adequado. 
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O estudo que desenvolvemos é inédito no Brasil, uma vez que a maioria das 

bibliografias sobre fluxo de investidores trata especificamente do grupo mais 

sofisticado, i.e. o Investidor Estrangeiro. O trabalho de Sanvicente (2002), além de 

considerar apenas o investimento indireto em ações via fundos de investimento, 

analisa o universo de fundos que a extinta Anbid (Associação Nacional dos Bancos 

de Investimento e Desenvolvimento) tornava públicos, cujo Patrimonio Líquido 

representava menos de um terço do Patrimônio Líquido informado pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), sendo assim pouco representante da realidade. 
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7. Anexos 

ANEXO 01 – CLASSES DE INVESTIDORES 

 

1. PESSOAS FÍSICAS 

1.1.Investidor Individual; 

1.2.Clube de Investimento. 

 

2. INSTITUCIONAIS 

2.1.Sociedade de Seguro, Previdência e Capitalização; 

2.2.Fundo de Previdencia Privada (Inclusive FAPI) – Aberto; 

2.3. Fundo de Previdencia Privada (Inclusive FAPI) – Fechado; 

2.4. Fundo de Plano de Beneficio de Sociedade Seguradora (Inclusive seguro de 

vida); 

2.5. Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou cientifico, associação 

civil que preste os serviços para os quais houveram sido instituídas e os 

coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destina, sem fins 

lucrativos; 

2.6. Fundo de investimento (exceto fundo de Investimento Imobiliário, que é 

tributado como qualquer pessoa jurídica); 

2.7. Fundo de investimento Imobiliário. 
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3. ESTRANGEIROS 

3.1. Investidor não residente outros - Pessoas Físicas; 

3.2. Investidor não residente outros - Pessoa Jurídica; 

3.3. Investidor não residente Resolução nº 2.689 - Pessoa Jurídica; 

3.4. Depositário de ADR. 

 

4. EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS 

4.1. União, Estado, Município ou Distrito Federal, Autarquia ou fundação 

instituída e mantida pelo Poder Público; 

4.2. Empresa Pública; 

4.3. Condomínio; 

4.4. Cooperativa; 

4.5. Consorcio; 

4.6. Sociedades Economicas Mista, Anônima (S/A), Ltda, Por Cotas e outras. 

 

5. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

5.1. Banco comercial / múltiplo; 

5.2. Banco de investimento; 

5.3. Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; 

5.4. Sociedade Corretora de Títulos, Valores Mobiliários; 

5.5. Sociedade Financeira e de crédito imobiliário; 

5.6. Sociedade de arrendamento mercantil (LEASING). 
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6. OUTROS 

6.1. Bolsa de Valores e Mercadorias; 

6.2. Partido Politico e suas Fundações; 

6.3. Entidade Sindical dos Trabalhadores; 

6.4. Templo de qualquer culto; 

6.5. Instituição de Educação e Assistência Social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei. 
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ANEXO 02 –NUMERO DE CPF’s E CNPJ’s ATIVOS NO SFN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativos Inativos

Com relac. 

ativos

Apenas 

com 

relac. 

inativos

Com relac. 

ativos

Apenas 

com 

relac. 

inativos

31/12/2014 294.402.678 132.058.099 138.619.336 7.627.838 9.310.864 3.187.257

30/11/2014 293.604.737 131.103.642 138.351.664 7.538.040 9.279.144 3.158.459

31/10/2014 293.422.448 128.951.069 138.208.321 7.295.679 9.266.281 3.100.364

30/09/2014 292.219.441 127.822.283 137.841.846 7.208.357 9.232.641 3.057.685

31/08/2014 291.573.109 125.410.965 137.363.819 7.053.753 9.231.460 2.984.465

31/07/2014 290.378.882 125.124.317 136.919.007 7.019.601 9.173.833 2.961.042

30/06/2014 288.821.369 124.252.069 136.416.404 7.006.717 9.092.077 2.940.252

31/05/2014 287.492.525 123.609.265 136.010.116 7.014.362 9.039.895 2.921.877

30/04/2014 285.975.415 122.690.607 135.519.867 7.004.606 8.986.285 2.893.788

31/03/2014 284.603.892 121.913.510 135.060.645 6.994.490 8.918.453 2.883.234

28/02/2014 283.109.651 121.178.826 134.545.143 7.000.187 8.859.253 2.869.201

31/01/2014 281.551.113 120.480.972 134.029.909 7.003.782 8.807.952 2.847.999

31/12/2013 280.532.389 119.224.705 133.683.083 6.819.321 8.760.847 2.825.920

30/06/2013 271.699.002 114.507.684 130.860.826 6.791.035 8.381.860 2.712.107

31/12/2012 261.908.488 109.284.996 127.579.960 6.725.914 8.083.078 2.552.276

30/06/2012 252.216.068 104.813.620 124.467.003 6.721.399 7.672.227 2.118.595

31/12/2011 243.618.896 99.923.135 121.344.029 6.624.381 7.342.380 2.114.292

30/06/2011 234.438.494 106.510.534 118.302.574 6.588.071 6.987.185 2.031.199

31/12/2010 227.468.544 100.977.000 115.273.414 6.461.753 6.686.478 1.942.621

30/06/2010 222.921.714 89.750.970 112.783.305 6.076.760 6.378.954 1.839.472

31/12/2009 215.952.807 80.224.169 109.844.793 5.846.320 6.069.155 1.780.816

30/06/2009 209.957.622 69.958.987 107.345.095 5.484.937 5.752.561 1.698.658

31/12/2008 204.139.076 54.049.036 104.668.104 5.393.876 5.590.758 1.596.180

30/06/2008 197.191.882 47.024.933 101.752.887 5.147.716 5.300.082 1.305.826

31/12/2007 187.396.747 43.253.342 98.197.077 5.156.538 5.075.811 1.250.926

30/06/2007 179.681.035 39.002.666 95.463.728 4.869.191 4.889.524 1.170.001

31/12/2006 172.877.141 35.056.184 92.787.724 4.629.712 4.720.578 1.100.580

30/06/2006 166.209.465 31.234.024 90.296.808 4.362.303 4.553.952 1.008.503

31/12/2005 159.734.627 27.178.669 87.690.473 4.006.551 4.395.814 941.303

25/07/2005 152.799.513 24.434.983 85.104.241 3.861.640 4.258.885 870.346

Data movimento

Total de 

relacionamentos CPFs CNPJs
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9. Apêndice 

Comportamento Social 

Shiller (1995) debate o processo de transmissão de informações entre indivíduos de 

mesmo grupo e grupos diferentes, e se dispõe a investigar o porque de haverem 

disparidades sobre opiniões, se os fatos que alimentam as crenças são os mesmos 

em todos os lugares. 

Conforme o autor coloca, “os tipos de opiniões para os quais os comportamentos de 

manada são salientes não são aqueles de fatos simples (como por exemplo para 

que lado fica o Norte), mas ao contrario, são assuntos sutis, para os quais muitos 

pedaços de informação são relevantes e para os quais, limitações de tempo e 

inteligência natural impedem cada individuo de descobrir toda informação relevante 

individualmente” 

Duas são as abordagens apresentadas para entender porque grupos em diferentes 

localidades ou tempos possuem acesso a diferentes conjuntos de informações. A 

primeira vertente consiste nos “Modelos de Cascata Informacional” de Banerjee 

(1992) e Bikhchandani et al. (1992) que teorizam que as pessoas adquirem 

informação através da observação das ações de outros membros do seu grupo.  

A abordagem alternativa é calcada no estudo dos mecanismos de transmissão de 

informação dentro dos grupos, usando a “Analise de Coversação” dos 

antropologistas (ver Goodwin e Heritage, 1990) e os estudos de Sócio-Cognição de 

psicólogos sociais (ver Levine e Resnick, 1993). 

A. Sobre a Cascata Informacional 

O experimento de Asch (1952) tornou evidente que as pessoas tentam seriamente 

inferir informações através da observação das ações de terceiros. Deutsch e Gerard 

(1995) optaram por modificar o experimento inicial apenas no que diz respeito à 

interação direta entre os indivíduos, suprimindo-a, mas preservando os 

procedimentos de indução ao erro. Ambos os estudos chegaram ao mesmo 

resultado, evidenciando que são os efeitos informacionais, e não os efeitos sociais, a 
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causa dominante do erro do individuo-objeto do estudo, mesmo que ele tenha 

razoável convicção sobre as respostas corretas. 

Segundo Banerjee (1992) e Bikhchandani et al. (1992), a razão para que um grupo 

se comporte diferente de outro é devido ao fato de que os primeiros indivíduos de 

cada grupo a agirem (first movers) receberam sinais parcialmente aleatórios 

diferentes. O autor ressalta que, apesar desse processo de tomada de decisão 

sequencial de fato existir, na maioria dos casos muitas pessoas determinam suas 

ações baseados em seus próprios sinais, independentemente, sem levar em 

consideração as ações de outros indivíduos. Alega adicionalmente que, para a maior 

parte dos exemplos apresentados nos estudos, parece difícil enxergar como pode 

ter havido um first mover que determinou o comportamento dos outros. 

B. Sobre as Comunicações Interpessoais: Conversação 

O autor destaca que os diversos avanços da linguagem, e o desenvolvimento de 

complexas estruturas cerebrais que compreendem comportamentos emocionais e 

interpessoais, são os fatores que não apenas facilitam a comunicação, mas que a 

tornam possível, efetiva e frequente. É esperado então que os membros de um 

grupo troquem informação entre eles, promovendo uma memória coletiva de fatos 

importantes, hipóteses e convenções comuns, antes que uma crise aconteça.   

Apesar de toda a evolução alcançada pela sociedade humana até o presente 

momento, não se espera que o processo evolutivo tenha chegado ao seu fim e, 

desta forma, seria plausível e razoável supor que o comportamento coletivo possa 

ser inapropriado ou contraprodutivo. 

Apesar dos meios de comunicação da sociedade moderna (leia-se aqui, a mídia) 

não serem governados exatamente pelas mesmas leis que regem as conversações 

ordinárias interpessoais, existe uma percepção de conversação da mídia com o 

indivíduo. Contudo, sua capacidade em transmitir informações e opiniões parece ser 

menos efetiva do que a conversação ordinária pessoal, talvez porque não forneça 

estimulo a todos os processos cerebrais que evoluíram para uso na conversação 

face a face. 
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Isso talvez decorra do fato de que, associado com a conversação, existem diversas 

respostas emocionais ao que é dito, e a consciência das respostas emocionais dos 

outros são outra forma de promoção de intercâmbio de informações. Antropologistas 

documentaram, através de sua analise de conversação, padrões de conversação 

que parecem transcender todas as culturas e são aparentemente parte dos padrões 

de comportamento básico do animal humano (ver Brown e Levinson, 1987). A 

consequência do estabelecimento desses padrões, tais como a formulação de 

tópicos adequados ao grupo, respeito pelo consenso comum e impedimento de 

domínio da conversa por uma só pessoa é permitir às pessoas que mantenham-se 

bem informadas sobre os acontecimentos da região local, sobre quem é confiável ou 

não, etc. 

Muitas das falhas do julgamento humano que caem dentro da rubrica de 

“comportamento de manada” pode ser rastreada às limitações impostas na memória 

e pensamento humano por esses padrões de comunicação; 

C. Informação e a Volatilidade do Comportamento de Manada 

O autor termina o trabalho ressaltando que, apesar de considerar importante as 

cascatas informacionais, possui certa ressalva na aceitação do argumento dos first-

movers, sugerindo que as diferenças no comportamento de massa entre grupos 

deve ser mais devido a diferenças sobre a natureza da transmissão da informação 

entre eles. Grupos diferentes (ou em períodos de tempo diferentes) possuem 

tendências diferentes (tanto em termos de padrões de conversação quanto sobre as 

circunstancias que estimulam as cascatas informacionais) para transmitir alguns 

tipos de informação e inseri-las em suas memórias coletivas. As memórias coletivas 

podem diferir entre grupos mesmo se a informação for repetidamente observada por 

alguns membros de todos os grupos. 

Grande parte da diferença entre grupos na transmissão da informação sobre 

qualquer assunto deve ser devido à diferenças nas informações e crenças iniciais do 

mesmo. Conhecendo as crenças e atitudes das pessoas em seu grupo, os 

participantes voluntariamente trazem informação ao mesmo, desde que seja um 

tópico adequado para o coletivo e não deprecie ou exclua um de seus membros. 

Alem disso, os estímulos à conversação também são diferentes entre os grupos. 
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Grupos podem ainda diferenciar-se em termos do que podem ser chamados de 

facilitadores da cascata informacional. Conforme o autor menciona, “(...) alguns 

grupos podem ser inclinados a observar o comportamento dos outros em relação a 

alguns tipos de informação com mais frequência do que outros grupos, ou possuir 

teorias alternativas sobre a relevância das decisões dos membros de outros grupos 

para o seu próprio problema. Padrões de conversação podem também variar entre 

grupos em termos de hábitos de revelar as fontes de informação. Uma tendência 

grupal aparentemente não essencial de revelar ou não revelar onde alguém ouviu 

uma historia improvável pode fazer uma grande diferença no tipo de cascata 

informacional que desenvolve-se na conversação. Se algum membro descobre que 

uma pessoa de maior credibilidade no grupo acreditou na historia o bastante para 

conta-la, então essa pessoa logicamente terá maior tendência em acreditar nos fatos 

e espalhá-la”.  

Lewellen, Lease e Schlarbaum (1977) apresentam um estudo sobre os padrões de 

estratégias de investimento e comportamento entre Investidores Individuais. 

Curiosamente, o movimento de saída do Investidor Individual Pessoa Fisica da 

Bolsa de Valores norte-americana nos anos 70 é similar ao que acontece nos dias 

atuais no Brasil. Contudo, a ausência de mais dados sobre as movimentações nos 

Estados Unidos nos impede de fazer maiores comparativos. 

O objetivo do trabalho consiste em identificar padrões de comportamento 

sistemáticos no histórico de negociações do investidor, e em seguida avaliar a 

racionalidade interna desses padrões, ou seja, se ele reflete adequadamente as 

respostas dadas no questionário sobre noções de risco, liquidez, etc. 

O estudo ampara-se em uma amostra dos clientes de uma grande corretora de 

valores norte americana voltada para atendimento ao varejo, que possuíam conta 

aberta durante o período compreendido entre Janeiro de 1964 e Dezembro de 1970, 

representando uma seleção aleatória de aproximadamente 10% de todos os 

indivíduos que tinham o mesmo perfil dentro da corretora.  

Adicionalmente a amostra foi estratificada de tal forma a representar a população 

total dos Estados Unidos que investe em ações, conforme reportado pelas 

pesquisas da NYSE. Não foi criado qualquer tipo de critério sobre o grau de 
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atividade da conta na corretora para a escolha da amostra, englobando então 

indivíduos com ampla diversidade de tamanhos de portfólio e frequência de 

negociação de ativos.  

O período selecionado para a investigação compreende diversos movimentos 

significativos de altas e de baixas de preços de ativos. Foram selecionadas 2.500 

contas e aproximadamente 1.000 questionários foram respondidos, com 

informações sobre características demográficas, atitudes frente aos movimentos de 

mercado, objetivos de investimento, processos decisórios, estratégias de portfólio e 

posição de ativos. Os questionários apresentaram, em geral, um percentual de 

complitude de aproximadamente 95%, o que sugere um nível alto de atenção e 

cuidado no preenchimento do mesmo. 

As temáticas cobertas pelo questionário foram: 

1. Objetivos Básicos do Portfólio; 

2. Coleta de Informações e mecânica de decisão; 

3. Seleção de Instrumentos e composição do Portfólio e, 

4. Percepções de retornos e atitudes de mercado. 

Devido à peculiaridade dos dados, opta-se por uma analise menos calcada em 

ferramentais econométricos e mais dedicada à utilização de técnicas analíticas que 

são mais adequadas na inspeção de comportamento de grupo, fenômeno de 

segmentação e não-linearidades. 

Todos os investidores que responderam o questionário informaram sete atributos 

demográficos que serão extensivamente analizados: idade, genero, estado civil, 

grau educacional, ocupação, renda, e tamanho da família. 

As conclusões convergem para o seguinte: 

A. Sobre estilos de investimento e demografia do Investidor 
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Entre os principais resultados fornecidos pelos dados está a constatação de que o 

comportamento do investidor é na verdade uma função muito direta e sistemática de 

seus atributos demográficos padrões. 

Os elementos dominantes dessa dinâmica são, em ordem decrescente de 

importância: a idade do investidor, o nível de renda e seu gênero, sobrepondo-se em 

relevância à ocupação, estado civil, tamanho de família e histórico educacional. 

Essa hierarquia de impactos se manifesta ao longo da analise. 

A.1. Objetivos de Portfolio: Os investidores foram instruídos a ranquear, em ordem 

de importância, quatro objetivos para seu portfólio:  

• Ganhos de Capital de Curto Prazo; 

• Ganhos de Capital de Médio Prazo; 

• Ganhos de Capital de Longo Prazo; 

• Renda de Dividendos.  

Os dados indicam que, quanto mais velho o investidor, seja homem ou mulher, 

progressivamente menor é o interesse reportado em “Ganhos de capital de Curto 

Prazo” como objetivo principal. Alternativamente, o interesse por investimentos que 

pagam dividendos aumenta com a idade, mas reduz-se com o nível de renda 

familiar. A maioria das revisões da composição do portfólio em direção a ativos que 

pagam dividendos ocorre na faixa etária a partir dos 55 anos. 

Assim, a explicação parece ser de que um indivíduo que já desfrute de renda anual 

significativa deve ter menor necessidade de entrada imediata de recursos 

financeiros a partir do seu portfólio de investimentos; isso sem levarmos em 

consideração a grande alíquota de impostos que seria imposta a esses recursos, o 

que reduziria ainda mais a atratividade de recursos de curto prazo. À medida que o 

investidor migra de seus anos de pico remuneratório para a aposentadoria, parece 

razoável que ele apresente um desejo de deslocar seus investimentos para ativos de 

renda, como uma forma de compensar a ausência de salário. 
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Quando indagados sobre o critério de avaliação usado para avaliar o sucesso de 

seus investimentos, 42% dos respondentes indicaram utilizar um dos principais 

índices de mercado como referência; 45% reportam que criaram um padrão pessoal 

de retorno como uma mistura de experiência, evidência e conceitos de retorno justo.  

Os restantes 13% usam como referência fundos mútuos, juros de conta poupança, e 

experiência de amigos e familiares. Vale destacar que essas proporções variaram 

muito pouco entre os subgrupos demográficos. A única exceção foi a perceptível 

mudança em direção à adoção de um dos principais índices de mercado como 

critério predominante de benchmark por investidores de 65 anos ou mais. 

Outros padrões que emergiram foram: Quanto mais velho o investidor, 

progressivamente menor será a sua estimativa de taxa de retorno anual que ele 

considera atingível, de maneira regular (sustentável), a partir de investimentos em 

ações. Já as taxas de retorno esperadas por investidores abaixo de 45 anos são 

50% maior do que aquelas esperadas pelos investidores de 65 anos ou mais. Não 

temos como precisar se essa mudança ocorre devido apenas à mudanças de 

estratégia ou se também inclui um componente de aprendizado com experiências 

negativas, mas os resultados do estudo como um todo apontam para uma presença 

também do segundo fator. 

Sobre a concordância ou não com a afirmação de que o investidor possui interesse 

em tomar riscos substanciais para, consequentemente, derivar ganhos financeiros 

significativos, as respostas dos investidores evidenciam uma relação inversamente 

proporcional entre idade e propensão à tomada de risco, com as mudanças de 

comportamento mais significativas novamente ocorrendo à idades iguais ou 

superiores à 55 anos.  

Cabe aqui inclusive um aspecto de dissonância cognitiva: Os investidores de alta 

renda não se veem nem mais nem menos inclinados a assumir exposição à risco do 

que aqueles de renda moderada. Contudo, a observação de seu histórico de 

negociações desmente essas afirmações e sugere que riscos são tomados mais 

regularmente a medida que a renda sobe. 

A.2. Metodologia de Investimentos: As táticas de investimento e as tecnologias 

empregadas pelos membros da amostra apresentam uma maior variedade de 
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diferenças demográficas, apesar dos objetivos de portfólio almejados pelos diversos 

subgrupos parecer homogêneo. Via de regra, os homens afirmam realizar muito 

mais análise de seus investimentos e alegam gastar mais tempo e dinheiro nessa 

atividade do que as mulheres. Chama nossa atenção que as técnicas de análise 

consideradas como primárias (essenciais) por mais de 70% dos Homens são 

Fundamentalista, Técnica, ou ambas, o que parece estar alinhado com nossa 

colocação no Capitulo 01. No caso das mulheres, elas costumam confiar mais no 

aconselhamento de seus corretores na escolha da composição do seu portfólio, 

apesar de que quase 55% delas utilizam uma das duas escolas supracitadas como 

principal ferramental de análise. 

Nesses campos, os principais padrões de mudança de comportamento são 

verificados entre os homens: Quanto mais velhos e ricos eles ficam, maiores são sua 

dedicação e seus gastos com a análise de dados do mercado, ao passo que as 

mulheres de um modo geral mantém um nível estável de dependência dos 

corretores. A proporção de homens, em todas as idades, que elenca os conselhos 

do corretor de valores como fonte primária de informação no processo decisório de 

seleção de ativos é muito inferior àquela verificada pelas mulheres. A redução dessa 

proporção com o avanço da idade é também estatisticamente significantes para os 

homens, mas não para as mulheres.  

Além disso, os homens são mais suscetíveis a ter conta em mais de uma corretora, 

ao invés de se ater às recomendações de apenas uma empresa: apesar do nível de 

renda ser a influencia dominante na popularidade de múltiplas contas, o padrão se 

revela masculino e a frequência neste grupo excede aquela para as mulheres em 

todos os intervalos de renda. 

Levando em consideração os dados sobre o grau de atividade das contas dos 

participantes da amostra, e a alegação de que o público masculino dedica mais 

atenção e esforço tanto para a analise de investimentos quanto para o processo 

decisório, se adicionarmos esses fatores com o fato dos homens possuírem 

múltiplas contas e de isso acontecer mais frequentemente nos maiores níveis de 

renda, é razoável supor que eles realizaram mais operações e que a frequência das 

negociações pode aumentar de acordo com a renda, uma vez que as transações 

adicionais que não podem ser observadas vão acontecer nas referidas contas. A 



96 
 

estabilidade no padrão de investimento para as mulheres seria reforçada por esse 

ajuste. 

Com relação à magnitude das operações, os dados são inequívocos: tanto para 

homens quanto para mulheres, quanto maior a renda maior o volume financeiro da 

operação. As negociações parecem ocorrer com maior frequência e estão em 

montantes claramente superiores dentre aqueles de maior renda, particularmente os 

homens. 

A análise dos históricos de transações dos investidores da amostra permite que se 

ateste se as negociações saíram por recomendação do corretor ou por analise 

própria do investidor. O fenômeno detectado é consistente com o que foi alegado 

nos questionários: os executivos de contas reportam que investidores homens 

possuem um percentual menor de operações executadas por recomendação do que 

as mulheres. Esse percentual diminui para os homens com a idade, enquanto que o 

percentual feminino não apresenta sensibilidade à idade. 

Outro padrão comportamental consistente com as respostas da pesquisa diz 

respeito sobre a propensão à tomada de risco, seja no tocante à inclusão de outros 

tipos de ativos (tais como derivativos) ou utilização de formas de transação 

alternativas (aluguel de ações, por exemplo) que podem ser consideradas como 

mais arriscadas do que a habitual compra de ações. No caso de realização de 

operações com margem, os dados apontam para uma queda significativa na 

frequência desse tipo de operação de acordo com o avanço da idade, especialmente 

a partir dos 55 anos, e para um aumento de acordo com a elevação do nível de 

renda do investidor. Por fim, existe evidencia sobre a relação inversa entre a 

utilização desses recursos mais arriscados e o tamanho da família. 

A.3. Composição do Portfólio 

Os dados revelam que, quanto mais velho o investidor, seja qual for a situação de 

renda familiar, maior a variedade de ações que compõe seu portfólio. A média global 

dos participantes do estudo abaixo de 45 anos é de 8 ações, enquanto que para 

idades acima de 65 anos a média de ações sobe para 13. Contudo, não há como 

atestar se essa diferença no numero de ações é motivada por questões de 

diversificação de risco, ou se são meramente resultado de processo de acumulação 
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ao longo dos anos. Em nenhuma das faixas etárias existem distinções significativas 

de comportamento entre investidores homens e mulheres. 

Quando perguntados sobre o percentual de suas posses que tinham objetivo 

principal de (a) geração de renda de dividendos e (b) produção de ganhos de capital, 

mais uma vez a idade apresentou influencia dominante. Em todos os níveis de 

renda, a fração de ativos de renda na participação total do portfólio sobe 

consistentemente com o aumento da idade. 

Com o intuito de compreendermos de forma mais ampla seu portfólio global de 

ativos, foi solicitado aos participantes que informassem sobre o investimento 

financeiro em outros ativos que não a participação direta em ações, incluídos aqui 

títulos de renda fixa, derivativos, investimentos em imóveis, etc. O percentual 

investido em ações é positivo e fortemente correlacionado com a idade, ocorrendo 

redução proporcional no percentual destinado à seguros de vida, residência pessoal 

e negócio próprio.  

Como os fundos mútuos são os substitutos mais óbvios à detenção de posição 

direta em ações, os autores fazem breve comentário sobre sua participação no 

portfólio dos investidores. Revelam que a incidência desta modalidade de ativo está 

mais concentrada na faixa de idade compreendida entre 45 e 54 anos, não havendo 

qualquer diferença de concentração entre as outras faixas etárias e nenhum outro 

atributo demográfico apresenta qualquer impacto neste assunto. O autor atribui essa 

peculiaridade alegando que esses indivíduos eram os que estavam mais suscetíveis 

ao apelo de venda deste produto no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Os 

investidores deveriam ser de 10 a 15 anos mais jovens nessa época, começando a 

acumular fundos e pouco confiantes na sua capacidade analítica sobre os ativos. 

Contudo, não há como detectar um padrão exato de migração de recursos dos 

funduos mútuos para posição direta em ações.  

A.4. Opiniões e Avaliação 

Um dos fatores mais importantes a serem observados é o grau de crença que o 

investidor possui sobre sua capacidade preditiva do resultado de suas decisões. 

Sobre a indagação de que “os preços dos ativos não são previsíveis no curto prazo”, 

os resultados apresentam evidência de um processo de aprendizado. Quanto mais 
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velho o investidor, mais cético ele se torna sobre seus poderes preditivos. Assim, o 

documentado movimento de migração em direção à um horizonte de investimento 

de longo prazo de acordo com o avanço da idade parece não apenas atribuído a 

questões relativas à impostos e considerações sobre substituição de renda, mas 

também devido a uma reavaliação induzida pelo aprendizado da habilidade de um 

individuo de levar vantagem sobre o resto da comunidade de investidora. Nenhuma 

outra característica demográfica (gênero e renda incluídos) parece evocar qualquer 

padrão de reação similar. 

Frente à pergunta “Qual a sua impressão sobre o retorno anual médio do seu 

portfólio nos últimos 5 anos?”, os dados evidenciam haver um estreitamento da 

distribuição dos retornos de acordo com a idade. Assim, o jovem investidor que 

incorre mais frequentemente em especulação de curto prazo registra o mais amplo 

intervalo de resultados.  

Lewellen et al. (1977) ressalta não ter sido constatado violação da doutrina do 

comportamento racional por nenhum dos padrões apresentados. 

B. Sobre os objetivos e processos do portfólio  

Markowitz (1952), Kahneman e Tversky (1979) e muitos outros revelam 

preocupação e ceticismo sobre o alinhamento entre discurso e pratica: ou seja, se o 

que as pessoas dizem representa um bom indicador do que elas realmente fazem. 

Foi realizada uma análise comparativa entre, de um lado, a escala de importância 

expressa sobre um objetivo de investimento no questionário e, de outro lado a 

conduta real do individuo, medida tanto pelo histórico de movimentação de ativos 

quanto pela estruturação do portfólio. Os estudos são focados nas categorias 

“ganhos de capital de curto prazo” e “renda de dividendos”, já que ambos 

representam as alocações mais sensíveis à mudanças. 

Os resultados indicam que diferenças em objetivos refletem diferenças 

comportamentais. Portanto, quanto mais importante um investidor considerar como 

um objetivo de investimento “ganhos de capital de curto prazo”, menos diversificado 

será seu portfólio, menor a fração do seu portfólio dedicada a investimentos que 

rendem dividendos, mais frequente a base histórica de negociações financeiras 

indica que ele negocia, mais frequente é o uso de instrumentos mais arriscados e de 
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curto prazo e maior o percentual de compras feitas usando margem. Quando é feito 

analise similar, só que agora considerando a predileção por investimentos  que 

oferecem “renda de dividendos”, os mesmos comportamentos aparecem igualmente 

fortes e com relação exatamente oposta à apresentada acima. 

C. Outros fenômenos comportamentais 

Pessoas que mais se identificaram com a frase “Eu gosto de tomar risco substancial 

para alcançar ganhos financeiros significativos a partir dos meus investimentos” são 

aqueles que reportaram a maior incidência de utilização de opções, margem, 

aluguel, etc e a menor proporção de ativos de renda nos seus portfólios. 

Observando o arquivo de transações, percebe-se que eles possuem o maior 

percentual de negócios feitos com margem e o menor percentual de negociação 

envolvendo ativos da NYSE. Não causa surpresa que suas classificações sobre 

ganhos de curto prazo como objetivo do portfólio estão no topo do grupo de 

pesquisa e as de renda de dividendos estão no fundo. Finalmente, eles são aqueles 

que gastam o maior tempo por mês em analise e tomando decisões. Os investidores 

que atribuíram altos valores para a questão sobre “taxa percentual anual média de 

retorno atingível pelo meu portfólio” englobam o subgrupo que expressou a maior 

disposição em tomar riscos. Eles são os indivíduos que demonstraram maior ênfase 

em “ganhos de capital de curto prazo” como objetivo de investimento, e menor 

ênfase em “renda de dividendos”. Eles se alegam ter baixo percentual de ativos de 

renda em seu agregado de ativos; aparecem no histórico como traders mais ativos 

que seus contemporâneos e revelam-se menos inclinados à noção de que os preços 

dos ativos não são previsíveis. Um alto grau de confiança na habilidade de previsão 

parece ser um pré-requisito emocional essencial tanto para a propensão a negociar 

frequentemente, quanto para ter uma visão otimista do resultado provável. 

É interessante frisar que os respondentes não possuem um conjunto de crenças 

muito díspare sobre retornos atingíveis em portfólios de ações. A media global dos 

participantes do estudo gira em torno de 9% a 10%, o que a evidencia empírica 

sugere que seria atingível no longo prazo a partir de portfólio diversificado de ações. 

Os indivíduos que concordaram com a afirmação de que “dado o nível de risco do 

meu portfólio, meu retorno médio alcançado foi menor do que a media de mercado” 
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foram aqueles que de fato reportaram os menores retornos históricos. Resultado 

análogo ocorre aos que revelaram estar de acordo com a colocação “minha 

frequência de negociação de ativos é substancialmente menor que aquela 

demonstrada pelo investidor médio”. 

D. Interações entre as variáveis 

O autor por fim faz uso de um algoritmo de “Detecção de Interação Automática” 

(Automatic Interaction Detection – AID) que segue o princípio básico dos mínimos 

quadrados de ênfase na redução de erros. Trata-se de um modelo binomial que 

procura dividir a variável dependente em clusters menores, de tal forma a aumentar 

o seu poder explicativo sobre a variável independente. Pode ser descrito também 

como uma técnica de analise de variância sequencial de sentido único, de tal forma 

que a amostra seja dividida a cada estágio em dois subgrupos que não se 

sobrepõem e que forneça a maior redução na soma dos quadros não explicados que 

restaram do estágio anterior. O processo termina quando os subgrupos envolvidos 

reduzem-se a um tamanho pré-especificado ou a redução extra na soma dos 

quadrados não explicados a partir de nova divisão adicional disponível caia abaixo 

de nível previamente determinado. O resultado é uma serie de partições da amostra 

que indicam quais variáveis independentes possuem as influencias mais poderosas, 

e em que ordem. 

Apesar de terem sido feitos diversas rodadas de AID, o autor julga que o perfil de 

três delas parece suficiente para amarrar os tópicos:  

(1) O percentual do portfólio do investidor comprometido com “ativos de renda”; 

(2) A fração do total de negociações feitas pelo indivíduo que foram identificadas 

como “sugestões do corretor”; 

(3) O retorno anual médio que ele acredita ser atingível a partir do seu portfólio. 

Com relação ao tópico (1) percebe-se que a idade do investidor é o fator que mais 

influencia nas decisões de alocação do indivíduo, o que está alinhado com o que foi 

anteriormente debatido. O percentual médio da amostra é de 41%, mas a melhor 

informação para prever o comportamento de um indivíduo em particular é se ele 

chegou ou não aos 55 anos. Investidores com essa idade ou superior possuem 51% 
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de seus investimentos em ações voltados para ativos geradores de dividendos, ao 

passo que o contingente abaixo de 55 anos registra uma média correspondente de 

apenas 28%. Na segunda rodada, o melhor preditor de comportamento individual 

continua sendo a idade.  

Verifica-se adicionalmente que, para indivíduos de 65 anos ou mais o tamanho da 

família possui influência sobre a estratégia adotada. Os investidores solteiros 

procuram ativos de renda mais frequentemente do que pessoas cuja estrutura 

familiar contenha pelo menos um membro adicional, o que parece ser atribuído à um 

fenômeno de aposentadoria: se houver uma esposa que saca a aposentadoria todo 

mês ou que possua um plano de previdência privada do seu antigo emprego, a 

necessidade combinada de renda de investimentos é então reduzida. Ainda dentro 

das unidades familiares com mais de um indivíduo, aqueles que encontram-se 

empregados possuem menos preocupação com renda do que aqueles que não 

estão ativos. 

Em ambas as faixas etárias de 45 até 54 anos e 55 até 65 anos, as investidoras 

concentram-se mais em ativos de renda do que sua contraparte masculina. No caso 

dos homens nas referidas faixas etárias, os que se dedicam à analise 

fundamentalista e aqueles que dedicam mensalmente pouco tempo à gestão de seu 

portfólio parecem gravitar em torno da escolha de ativos de renda. 

Na categoria “abaixo de 45 anos”, os investidores, de ambos os sexos, que possuem 

um portfólio bem diversificado são aqueles mais inclinados a ativos geradores de 

dividendos. 

A analise sobre o tópico (2) indica a idade, novamente, como a característica mais 

influente na decisão do investidor. Os desvios da média da amostra (31%) para este 

item são atribuídos são melhores explicados se dividirmos os participantes entre 

idades abaixo e acima dos 45 anos. O grupo mais velho segue cada vez menos as 

recomendações do corretor à medida que começa a performar per se a análise dos 

ativos. Os investidores homens e mulheres parecem começar com a mesma relação 

com seus corretores, mas os homens modificam essa dinâmica com o passar dos 

anos, ao passo que as mulheres permanecem mais dependentes. 
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Finalmente, o tópico (3) procura segregar os atributos que parecem causar as 

diferenças nos retornos que os investidores esperam realizar a partir dos seus 

investimentos em ações. Os fatores, em ordem decrescente de relevância são: 

idade, tempo investido em analise, e gênero. Assim, quanto mais velho o investidor 

e quanto menor for o tempo dedicado à analise, menos assertiva é sua visão sobre o 

resultado final. As mulheres nessa categoria parecem extremamente céticas.  

O participante de mercado mais otimista é aquele abaixo dos 55 anos, que dedica-

se a mais de 3 horas de analise de investimentos por mês, não possui cotas de 

fundos mútuos e gasta mais de 50 dólares por ano juntando informação que o ajude 

na tomada de decisão. 


