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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como propósito avaliar a estratégia de arbitragem a partir dos efeitos de momentum e 

overreaction, buscando respostas sobre se o desvio comportamental de curto prazo, provocado pelo excesso de confiança, 

é corrigido no longo prazo. Os resultados foram indicativos de maior retorno das ações pequenas, perdedoras de alto B/M, 

com não rejeição estatística. Foi verificado o efeito overreaction tanto no curto como no longo prazo no caso de ações 

perdedoras, pequenas e com alto B/M, com predominância dos aspectos comportamentais sobre os fundamentos e rejeição 

da eficácia da arbitragem a partir do modelo de três fatores. 

 

Palavras Chave: Overreaction; Arbitragem; Momentum. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As Finanças Clássicas foram desenvolvidas a partir da Teoria de Carteiras de Markowitz (1952), pressupondo a 

racionalidade dos investidores conforme abordagem econômica tradicional. A partir da Portfolio Selection Theory foi 

desenvolvida a Hipótese de Eficiência de Mercado e os tradicionais modelos de apreçamento de ativos de capital, como 

o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e o modelo multifatorial de Fama e French (1993). 

As teorias, hipóteses e modelos acima mencionados partem do pressuposto de previsão dos retornos de ativos a 

partir do histórico de ganhos, de características das empresas, ou ainda de posições de mercado baseadas no 

comportamento da massa de investidores caracterizada como irracional ou barulhenta, em uma tradução mais grosseira 

do termo noise traders. 
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Sendo possível verificar que o preço futuro retornará a valores passados ou ao valor patrimonial das empresas e 

que, além do mais, subirá diante da divulgação de ganhos superiores aos esperados nos próximos três, seis, nove ou doze 

meses, voltando à média em seguida, assume-se que existe um grupo seleto de investidores racionais chamados de 

arbitradores. 

Esse grupo é assim denominado por adotar uma estratégia conhecida como arbitragem, que consiste na compra 

de um ativo com preço de mercado abaixo do valor fundamental da empresa a partir de algum modelo, sendo este 

geralmente o CAPM ou modelos multifatoriais. Uma vez verificado o desvio, esses investidores supostamente racionais 

compram ações subavaliadas e vendem ações com preço acima do valor fundamental. 

Por outro lado, supondo que o grupo que acaba de ser descrito também pode se equivocar em suas análises, 

autores de outra corrente das Finanças trataram dos limites à arbitragem, sendo essa corrente a de Finanças 

Comportamentais e cujo trabalho seminal na identificação de efeitos de dissonância cognitiva foi o de Kahneman e 

Tversky (1979). 

Kahneman e Tversky (1979), que desenvolveram a Teoria do Prospecto, demonstraram as limitações da 

racionalidade dos investidores. Segundo esta teoria, as pessoas são incapazes de se basear na total racionalidade quando 

são colocadas sob situações de incerteza e, sob tais circunstâncias, as mesmas confiam em atalhos heurísticos ou princípios 

genéricos, causando anomalias no mercado (comportamentos dos retornos inesperados quando considerados a total 

racionalidade e a eficiência dos mercados). 

As principais conclusões da Teoria do Prospecto se resumem a três pontos: a) a maneira como um problema é 

apresentado pode alterar a decisão do investidor; b) os investidores tendem a realizar ganhos prematuramente e aumentar 

sua exposição ao risco na tentativa de recuperar perdas (efeito disposição); e c) o sofrimento associado à perda é maior 

que o prazer associado a um ganho de mesmo valor. 

A partir dos estudos de Kahneman e Tversky (1979) foram sendo identificados efeitos comportamentais com 

respaldo na Prospect Theory, sendo os principais: Overreaction (DEBONDT e THALER, 1985) e Momentum 

(JEGADEESH e TITMAN, 1993), ambos indicativos de desvios dos pressupostos de eficiência de mercado, segundo a 

qual toda informação disponível estaria refletida nos preços e não permitiria obter ganhos anormais. 

Identificados esses desvios explicados a partir de aspectos psicológicos, foi se desenvolvendo o campo das 

Finanças Comportamentais, complementando as Finanças Clássicas no estudo das expectativas de retorno das ações. 

Em uma proposta de unificação dessas linhas, o presente artigo consiste de um estudo da estratégia de arbitragem 

a partir dos efeitos de momentum e overreaction, buscando respostas sobre se o desvio comportamental de curto prazo, 

provocado pelo excesso de confiança, é corrigido no longo prazo. Portanto, busca-se saber se os preços de mercado 

retornam aos fundamentos e não rejeitam a eficácia da estratégia de arbitragem. 
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O artigo se subdivide em quatro partes, além desta primeira parte introdutória. Na segunda seção se descreve o 

referencial teórico, tratando dos desvios de curto prazo e seus condicionantes comportamentais, e  overreaction, este 

supostamente sustentando os modelos fundamentais. Na terceira parte são apresentados os aspectos metodológicos do 

estudo no que se refere à estimação do retorno esperado e seus desvios. A quarta seção é reservada à discussão dos 

resultados e a quinta e última se encarrega das conclusões. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Não rejeitando a hipótese de influência do comportamento sobre as tendências de mercado, mas partindo do 

pressuposto de que tal influência se restringe ao curto prazo e não alcança certo grupo de investidores, a base teórica aqui 

descrita começa com uma abordagem do efeito momentum e seus fundamentos psicológicos. Consideram-se 

essencialmente os conceitos de Hong e Stein (1999) de que os momentum traders se posicionam com atraso relativamente 

aos fundamentos, estes aproveitados apenas pelos newswatchers. 

Em seguida, assume-se que no longo prazo o último grupo mencionado, traduzido como observadores de notícias 

e aqui caracterizados como arbitradores, tiram proveito dos desvios cognitivos dos momentum traders no momento em 

que o valor das ações retorna ao nível previsto pelos modelos. Esse efeito normalmente acontece de trinta e seis a sessenta 

meses, conhecido como overreaction (DEBONDT e THALER, 1985). 

O destaque dessa abordagem é a suposição de que os modelos de arbitragem são corretos, sendo o erro cometido 

apenas pela massa de noise traders. Especialistas da linha de Finanças Comportamentais sugerem, por outro lado, que os 

arbitradores também podem falhar em suas previsões, fazendo com que no longo prazo os preços se desviem ainda mais 

dos fundamentos. A seguir a base teórica supondo racionalidade dos arbitradores. 

 

2.1. Desvio dos Fundamentos no Curto Prazo: Momentum e Herd Behavior 

 

Em 1993, Jegadeesh e Titman evidenciaram persistência dos retornos das ações nos EUA em até doze meses no 

período de 1965 a 1989, não rejeitando a ocorrência do efeito momentum. Já Hong e Stein (1999) explicaram que o efeito 

ocorre a partir da atuação de investidores que se posicionam no mercado sem levarem em consideração os fundamentos 

das empresas, agindo por impulso e potencializando os movimentos especulativos. 

Lee e Swaminathan (2000) acrescentaram o fator liquidez, identificando que o mercado proporcionou maiores 

retornos a ações com elevado volume de negócios e evidenciando que os momentum traders provocaram elevação na 

liquidez, influenciando nas movimentações de preços dos papeis. A conclusão desses autores, embora contrariando um 
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natural prêmio de risco decorrente da baixa liquidez, se fundamentou no comportamento de parte dos investidores que 

seguem os fluxos de compra e venda. 

Esse comportamento de seguir impulsivamente o fluxo das negociações tem sido documentado, no curtíssimo 

prazo (diário e semanal), como um comportamento de rebanho (herd behavior) ou efeito manada. Kudryavtsev, Cohen e 

Hon Snir (2012) conceituam esse efeito como decorrente do ato de imitação de outros investidores em detrimento das 

próprias crenças e informações sobre os ativos. 

Os autores supracitados verificaram as relações entre o comportamento dos investidores e seus posicionamentos 

de mercado, explicando os efeitos a partir de aspectos cognitivos, entre eles, herd behavior e heurística avaliativa. Os 

vieses individuais levariam a contaminações sociais, impulsionando a tomada das mesmas decisões independentemente 

das informações recebidas. 

O método utilizado por Kudryavtsev, Cohen e Hon Snir (2012) consistiu de questionário com o objetivo de 

verificar se os investidores do mercado de ações seriam afetados por diferentes vieses psicológicos. Os resultados 

demonstraram que tanto investidores profissionais como não profissionais estão propensos aos vieses comportamentais 

analisados, com correlações significativas entre esses vieses. 

O efeito manada foi estudado em uma perspectiva internacional por Chang, Cheng e Khorana (2000), sendo o 

efeito mensurado a partir do desvio padrão dos retornos em relação à média de mercado em uma relação não linear. Os 

autores esclarecem sobre a pressuposição de linearidade dos modelos tradicionais de apreçamento de ativos, 

fundamentados na Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) segundo a qual o preço refletiria toda informação disponível 

e não haveria anomalias como o efeito manada. 

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

linear entre o desvio absoluto médio e o retorno de mercado seria uma evidência do efeito manada. Originalmente se trata 

da variável Cross-Section Absolute Deviation of Returns (CSAD), sugerindo que os participantes do mercado se baseiam 

predominantemente em informações macroeconômicas em detrimento das mais específicas e, desse modo, provocam 

movimentos não lineares nos desvios dos retornos. 

Os países e períodos analisados pelos autores supracitados foram: Estados Unidos (1963-1997), Hong Kong 

(1981-1995), Japão (1976-1995), Coréia do Sul (1978-1995) e Taiwan (1976-1995). Também foram utilizadas variáveis 

dummy indicativas de movimentos de ascensão ou declínio dos preços e suas respectivas relações com o CSAD. Os 

resultados evidenciaram que nos EUA, Hong Kong e Japão, países desenvolvidos, a dispersão calculada pelo CSAD 

aumenta em relação aos movimentos de mercado, não evidenciando o efeito manada. 

Tendências opostas foram verificadas nos países emergentes analisados, quais sejam, Coréia do Sul e Taiwan, 

os quais revelaram declínio do CSAD tanto em movimentos ascendentes como descendentes dos preços. De forma 
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complementar, evidenciou-se que nesses últimos países os participantes do mercado são mais influenciados por 

informações macroeconômicas, estas contribuindo para a ocorrência do efeito manada. 

Herd behavior se caracteriza pela tomada da mesma decisão independente da informação privada assimilada 

pelo investidor; consiste em imitar as ações observadas de outros investidores ao invés de seguir as próprias crenças e 

informações. Explica-se, em primeiro lugar, por uma contaminação social originada em vieses individuais de 

comportamento. Em segundo, por levar a uma situação em que os preços falham em refletir toda informação disponível, 

instabilizando o mercado e fazendo com que este se mova na direção da ineficiência (KUDRYAVTSEV, COHEN e 

HON-SNIR, 2012). 

Em mercados acionários latino-americanos, o efeito manada foi estudado por Almeida (2011) tendo como base 

a mesma metodologia de Chang, Cheng e Khorana (2000). O estudo foi replicado nos mercados de ações da Argentina, 

Brasil, Chile, México e EUA, este com fins de comparação. Assim como no caso dos autores norte-americanos, foram 

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

No estudo latino-americano o efeito manada foi identificado apenas no Chile, com betas negativos e 

significativos. Essa tendência foi verificada em períodos de altos retornos e elevados volumes de negócios. Nos EUA, o 

efeito se evidenciou no caso de períodos de ascendência dos retornos e baixa liquidez. Brasil, Argentina e México não 

apresentaram resultados significativos para verificação ou rejeição do comportamento de rebanho. 

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

behavior, caracterizando este efeito como uma inconsciência social originada de faculdades cerebrais primitivas. Nessa 

base, os movimentos de aproximação do consenso e, portanto, do que prevalece no mercado, decorrem de simplificação 

das informações, o que se assemelha a comportamentos heurísticos ou afetivos. 

A análise dos autores supramencionados foi do primeiro trimestre de 1993 ao quarto trimestre de 2010, sendo o 

herd behavior (variável dependente) analisado a partir das variáveis: overconfidence; timeliness, neste caso sendo 

mensuradas as reações aos anúncios de ganhos trimestrais; erros de previsão, estes inversamente proporcionais às 

habilidades cognitivas; otimismo, mensurado a partir das previsões de herd e criando uma dummy (1, se herd positivo e 

0, se negativo). 

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

confiança, anti-herding e habilidade meta-cognitiva. No caso, menor confiança associada a menores habilidades meta-

cognitivas aumentam as chances de ocorrência do efeito manada, provocando impulsos de mercado. Quando, por outro 

lado, analistas se tornam mais confiantes e se desenvolvem cognitivamente, suas previsões se afastam dos consensos 

prevalentes, diminuindo o comportamento de rebanho. 
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Em um horizonte temporal de curto prazo, neste caso em uma perspectiva mensal e trimestral, trata-se do efeito 

momentum, o qual foi verificado por Jegadeesh e Titman (1993) de forma mais significativa em três meses. 

Complementarmente, o estudo tratou de reações aos anúncios de ganhos e identificou-se que tais divulgações 

influenciaram os investidores até dezoito meses após suas ocorrências. 

Apresentando uma explicação comportamental para a manutenção dos preços no curto prazo, Statman (1999) e 

Statman et al (2006) conceituaram e analisaram os efeitos disposição, momentum e overconfidence ou excesso de 

confiança. O que leva à persistência, com base no overconfidence, é a crença nos resultados generalizados em detrimento 

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

entre retornos defasados e volumes negociados, com significância dessa relação em um mês. 

O’Brien, Brailsford e Gaunt (2010) analisaram as relações entre retorno esperado e as variáveis tamanho, 

momentum e B/M no mercado australiano. A amostra foi classificada primeiramente por valor de mercado (30% grandes, 

40% médias e 30% micro ou pequenas), em seguida por B/M (30% growth, 40% médias e 30% value) e, por fim, pelo 

retorno nos últimos seis meses (30% vencedoras, 40% médias e 30% perdedoras). O período de análise foi de janeiro de 

1982 a dezembro de 2006. 

Identificou-se que, na Austrália, as ações menores proporcionaram maiores prêmios de risco, sendo essa a 

associação entre retorno e o efeito tamanho. O momentum, por sua vez, foi restrito às ações de grandes empresas, 

constatando-se melhores retornos de perdedoras entre ações menores. Ações com alto B/M, por fim, exibiram ganhos 

superiores aos de ações com baixo B/M.  

Estudo de Mendel e Shleifer (2011), ao tratar mais especificamente sobre os tipos de investidores atuantes, 

classificou os participantes do mercado em três categorias: noise traders, que são os investidores irracionais por definição 

e similares aos momentum traders mencionados por Hong e Stein (1999); insider traders, ou arbitradores, os quais 

negociam a partir de valores estimados por modelos racionais; e outsiders, que se trata da maior parte dos investidores e 

negociam a partir das tendências de preços. 

Não possuindo informações mais específicas sobre as empresas que negociam ações, os outsiders são, portanto, 

mais propensos a seguirem os movimentos de mercado. Nesse sentido o histórico de preços é a base de posicionamento 

de mercado a ser assumido por esse grupo. Por outro lado, os noise traders, além de não possuírem informação específica, 

da mesma forma que os outsiders, também não aprendem dos preços, debandando o mercado e assim impulsionando 

movimentos causados por tendências momentâneas. 

Por essa razão, neste estudo se parte do pressuposto de que o comportamento impulsivo que caracteriza o 

tradicional efeito momentum tem sua origem a partir da atuação dos noise traders na direção dos preços, pois 

supostamente as informações são conhecidas pelos insider traders ou arbitradores, os quais desde o início se posicionam 
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conforme suas previsões fundamentadas em modelos, após os quais os outsiders seguem este mesmo comportamento, e 

por fim os noise traders, fazendo que os preços se movimentem acima dos valores calculados por esses modelos. 

   

2.2. Retorno aos Fundamentos: Arbitragem e Overreaction 

 

Conforme tópico anterior, no qual constata-se que o efeito Momentum no curto prazo pode ser explicado pelos 

comportamentos irracionais dos investidores a partir das Teorias de Finanças Comportamentais, supõe-se que a reversão 

dos retornos ou Overreaction no longo prazo se explica por um retorno do preço dos ativos aos fundamentos após a 

distorção causada pelos comportamentos irracionais dos investidores. O retorno dos preços dos ativos aos fundamentos é 

supostamente explicado pelas teorias de arbitragem. 

A arbitragem pode ser conceituada como a atuação dos investidores na correção das distorções entre os preços 

de mercado e os valores fundamentais dos ativos, fazendo com que tais preços estejam de acordo com as premissas da 

HEM e, dessa maneira, eliminando as anomalias. Damodaran (2006) classifica a arbitragem em três categorias: arbitragem 

pura, quase arbitragem e arbitragem especulativa. 

A arbitragem pura ocorre quando dois ativos idênticos são negociados simultaneamente a preços diferentes, 

sendo garantido que esses preços irão convergir em uma data futura. Esse tipo de arbitragem é o que, segundo o autor, 

ocorre nos mercado de derivativos como futuros e opções. 

Um exemplo de arbitragem pura é a compra de um ativo à vista e a venda desse mesmo ativo a futuro. Sendo 

assim, seria verificada a ocorrência de arbitragem em futuros. Os futuros têm um mercado próprio que tem uma procura 

e oferta que normalmente não coincidem exatamente com os preços negociados no ativo base. Existe uma diferença e 

essa diferença pode ser aproveitada para lucrar numa operação de risco nulo, mas também de rentabilidade reduzida. 

Além do mercado de futuros, a arbitragem pura pode ocorrer também no mercado de opções. Uma diferença 

muito importante entre estes mercados é que as opções representam direitos, não obrigações (como os futuros), havendo 

opções de compra (call) e opções de venda (put). Este mercado permite ao investidor não perder mais do que o valor 

investido. As oportunidades de arbitragem mais fáceis no mercado de opções surgem quando estas violam limites simples 

de precificação. Por exemplo, nenhuma opção deve ser vendida por um valor menor que seu valor de exercício. 

A “quase arbitragem”, é a que ocorre diante da existência de dois ativos com fluxos de caixa idênticos, mas 

negociados incorretamente a preços diferentes, sem garantia de convergência futura. Isso acontece quando um mesmo 

título é negociado em diversos mercados, no caso, por exemplo, de American Depository Receipts – ADR’s, e no caso da 

divergência de preço em fundos fechados. 
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Esse tipo de arbitragem pode ser observado em títulos conversíveis, se tratando de títulos incorretamente 

precificados em relação aos demais quando e ocorrendo quando as empresas têm bônus conversíveis, além de ações 

ordinárias, preferenciais e bônus convencionais. Conforme pressupostos da arbitragem, é possível construir uma estratégia 

livre de risco, combinando dois ou mais títulos numa só carteira. 

Por fim, a arbitragem especulativa é caracterizada pela compra e venda simultâneas de ativos parecidos, mas não 

idênticos, adquirindo-se o título que está subvalorizado e vendendo a descoberto o título valorizado, sendo a categoria 

mais arriscada de arbitragem e também conhecida como arbitragem casada (DAMODARAN, 2006). Para Damodaran 

(2006), o lucro certo sem risco almejado pelos arbitradores se constitui como um mito de investimento, sendo um 

fenômeno que deve ser analisado de forma mais aprofundada pelos investidores. 

É esse último tipo de arbitragem, a especulativa, que se tem como foco neste artigo. O grupo de arbitradores, 

nesse caso, teria respaldo para afirmar que ações com preços abaixo dos fundamentos de determinados modelos estariam 

subavaliadas. Por outro lado, papeis com preços acima dos valores modelados poderiam ser vendidos na suposição de 

sobrevalorização do mercado relativamente aos fundamentos. 

E qual modelo poderia ser considerado como base dessa estratégia de arbitragem? Na literatura financeira, o 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) é a base, formulado conjuntamente por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin 

(1966). Entretanto, o CAPM foi adaptado para outras versões ao longo do tempo, sendo a mais utilizada a versão 

multifatorial de Fama e French (1993). 

O modelo de Fama e French (1993) foi estimado a partir da proposta de acréscimo de variáveis fundamentalistas 

ao CAPM, quais sejam, tamanho ou valor de mercado, e book-to-market (B/M), que é a razão entre valor contábil da 

empresa ou valor de livro (book) e seu correspondente valor de mercado (market). 

Chopra, Lakonishok e Ritter (1992), antes da formulação do modelo de Fama e French (1993), encontraram 

evidências de que o efeito overreaction foi mais perceptível entre ações de empresas pequenas. Com a modelagem 

multifatorial é possível verificar a estratégia contrária em conjunto com a arbitragem especulativa e é essa a proposta do 

presente estudo. Caso os preços estejam acima ou abaixo da previsão do modelo de Fama e French (1993), espera-se que 

convirjam com o modelo em um prazo de cinco anos. 

Além do tamanho, portanto, o B/M seria explicativo das tendências dos preços de mercado no sentido de 

subvalorização ou sobrevalorização. No caso de potencialização das discrepâncias no longo prazo, verificar-se-ia 

comportamento irracional também por parte dos insider traders, fortalecendo a abordagem comportamental de limitações 

da arbitragem. 

Estudos realizados no mercado de capitais brasileiro têm comprovado evidências favoráveis à estratégia contrária 

ou de reversão em dois contextos. O primeiro em época de inflação e respaldando a referida estratégia no curto prazo 
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considerando estudo de Bonomo e Dall’Agnol (2003). Pesquisas mais recentes, das quais participaram os autores deste 

artigo, se alinharam às evidências norte-americanas de sobre reações no longo prazo que favoreceram a estratégia 

contrária a partir de trinta e seis meses (SATURNINO et.al., 2012). 

Neste último estudo mencionado, Saturnino et. al. (2012) analisaram os retornos obtidos no período de janeiro 

de 1995 a dezembro de 2011, buscando explicar o efeito overreaction a partir do valor de mercado das empresas, assim 

como procedido nos EUA por Chopra, Lakonishok e Ritter (1992). Embora com traços descritivos favoráveis, não houve 

significância estatística para os melhores resultados de empresas pequenas e perdedoras. 

Em análise posterior, Saturnino et. al. (2012) utilizaram o método de séries temporais para testar o overreaction, 

sendo identificada correlação negativa entre os retornos e suas defasagens em um ano. Após doze meses, as ações 

iniciaram o processo de reversão que foi mais fortemente significativo em sessenta meses, com retorno diferencial 

(vencedoras menos perdedoras) sendo estimado em função do índice de negociabilidade das ações. Esse retorno 

diferencial foi explicado por prêmio de risco em decorrência de baixa liquidez. 

Reações exageradas e consequente respaldo para adoção da estratégia contrária foram evidentes nacional e 

internacionalmente, levando em consideração seus respectivos contextos econômicos e características das empresas e do 

mercado. O que se analisa do ponto de vista da arbitragem é se a dinâmica de reversão de preços converge para os modelos 

de apreçamento de ativos. 

Czapiewski (2013) testou desvios do CAPM na Bolsa de Valores da Varsóvia no período de 1997 a 2012, 

verificando os retornos esperados aproximados pelo referido modelo e aqueles estimados levando em consideração 

diversas características das empresas. Foram calculados os retornos anormais como as diferenças entre os retornos 

levando em consideração efeitos de eventos e o retornos normais estimados pelo CAPM. 

Os efeitos foram considerados a partir de ocorrências do trimestre anterior ao período de análise, a partir de: 

retornos prévios, volume médio de ações negociadas, valor médio do volume de negócios com as ações, valor de mercado 

(capitalização média), entre vários outros indicadores, perfazendo o total de 40 características. 

Os desvios no mercado de capitais polonês foram significativos especialmente no caso do tamanho das empresas, 

B/M e o efeito comportamental momentum (retornos prévios). Neste caso, Czapiewski (2013) identificou persistência de 

retornos para companhias com histórico de maior crescimento. As diferenças estatisticamente significativas das médias 

de retornos anormais em relação ao CAPM evidenciaram limitações do modelo. 

Considerando esse resultado justifica-se no presente artigo o uso de versão alternativa do CAPM já incorporando 

os efeitos tamanho e B/M (FAMA e FRENCH, 1993). Nesse sentido analisa-se não apenas ações perdedoras em certo 

período, mas especialmente com retornos abaixo das previsões do modelo de três fatores. Simetricamente, ações 
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vencedoras são analisadas do ponto de vista de retornos acima dos estimados pelo modelo de arbitragem. A suposição é 

de que retornos de ações perdedoras retornem aos níveis desse modelo no longo prazo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Conforme especificado na Introdução, o presente artigo consiste de um estudo da estratégia de arbitragem a partir 

dos efeitos de momentum e overreaction, buscando responder se os desvios comportamentais de curto prazo, provocado 

pelo excesso de confiança, é corrigido no longo prazo. Portanto, busca-se saber se os retornos das ações no mercado 

brasileiro retornam  os esperados pelo modelo de Fama e French (1993) e não rejeitam a eficácia da estratégia de 

arbitragem. 

Nesta seção se descreve o método de pesquisa começando com a definição do universo, amostra e softwares 

utilizados. Em seguida, são definidas as hipóteses e consequentemente apresentados os testes econométricos para testá-

las. 

 

3.1. Base de Dados 

 

O universo da pesquisa corresponde a todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, 

excluídas ADR’s e outros tipos de ativos, totalizando 638 ações no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2014. Neste 

período foram calculados os retornos a partir dos dados de cotações-fechamento, começando de dezembro de 1994. 

Também foram coletados os dados conforme modelo de Fama e French (1993): Valor de Mercado (VM) (tamanho) e 

Patrimônio Líquido (PL), este para cálculo do B/M. 

Os dados, todos coletados na base do Economática, foram levantados com periodicidade trimestral. O valor de 

mercado e o B/M de março de 1995 correspondem aos meses de janeiro, fevereiro e março. Junho de 1995 envolve os 

meses de abril, maio e junho, e assim por diante, até dezembro de 2014, que se refere ao trimestre outubro-dezembro. O 

retorno, por sua vez, é calculado a partir da Eq. 1: 

     𝑅𝑖 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
                     Eq. 1 

Onde 𝑃𝑡 é o preço no trimestre t e 𝑃𝑡−1 corresponde ao valor da ação no trimestre anterior. O valor da ação no trimestre é 

representado pela cotação no último dia do trimestre. No caso de não haver negociação no dia, tolerou-se disponibilidade 

até 30 dias. 
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Do universo de 638, ações foram excluídas as que não apresentaram dados de fechamento em ao menos um dos 

períodos. Também foram expurgados papeis com B/M nulo ou negativo em todo o período. Após essas exclusões a 

amostra resultante foi composta por 476 ações para formação das carteiras e rebalanceamento anual. 

Em cada iteração realizada na formação das carteiras foram aplicados os mesmos filtros acima mencionados para 

as 476 ações. Entre as restantes, houve a divisão entre vencedoras e perdedoras e foram eliminados os papeis 

intermediários. Sendo assim, a amostra final em todos os períodos foi composta por 120 ações (as 60 com os maiores 

retornos no ano de formação e as 60 com os piores retornos no mesmo período). 

Conforme relatado, o primeiro parâmetro utilizado foi o de retorno, com a divisão igualmente ponderada das 120 

ações entre vencedoras e perdedoras. Em seguida, cada grupo de 60 ativos foi novamente classificado em 30 pequenas 

(baixo valor de mercado) e 30 grandes (alto valor de mercado). Por fim, cada grupo de 30 papeis foi categorizado em 15 

ações com alto B/M e 15 ações com baixo B/M. As carteiras podem ser visualizadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Formação das Carteiras no Modelo Multifatorial 

Carteira (C) Retorno Tamanho B/M 

C1 Vencedora Pequena Alto B/M 
C2 Vencedora Pequena Baixo B/M 

C3 Vencedora Grande Alto B/M 
C4 Vencedora Grande Baixo B/M 

C5 Perdedora Pequena Alto B/M 

C6 Perdedora Pequena Baixo B/M 
C7 Perdedora Grande Alto B/M 

C8 Perdedora Grande Baixo B/M 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cada carteira foi rebalanceada anualmente, durante 15 anos (de 1995 a 2009), e analisada durante os 20 trimestres 

(cinco anos) seguintes (de 1996 a 2014). Os períodos de formação e análise das carteiras são apresentados no Quadro 2, 

a seguir. 

Quadro 2 – Períodos de Formação e Análise das Carteiras 

Iteração Formação Análise 

1 Jan/95 a Dez/95 Jan/96 a Dez/00 
2 Jan/96 a Dez/96 Jan/97 a Dez/01 

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

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

7 Jan/01 a Dez/01 Jan/02 a Dez/06 

8 Jan/02 a Dez/02 Jan/03 a Dez/07 
9 Jan/03 a Dez/03 Jan/04 a Dez/08 

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

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

13 Jan/07 a Dez/07 Jan/08 a Dez/12 
14 Jan/08 a Dez/08 Jan/09 a Dez/13 

15 Jan/09 a Dez/09 Jan/10 a Dez/14 
Fonte: Elaboração própria 
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Depois da formação das carteiras, foram calculados os retornos médios e retornos médios acumulados nos 20 

trimestres para cada uma delas em cada ano de formação, e os dados foram organizados para rodar os testes estatísticos, 

contabilizando 2.400 observações para toda a análise. Os testes estatísticos realizados estão apresentados a seguir. 

 

3.2. Testes Econométricos Aplicados 

 

Consistindo de uma análise dos efeitos comportamentais de momentum no curto prazo e de overreaction no 

longo prazo neste caso com pressuposto de retorno aos fundamentos do modelo de Fama e French (1993), foram realizadas 

análises de regressão com dados em painel. A primeira regressão calculada foi a do prêmio esperado, conforme parâmetros 

do modelo de três fatores de Fama e French (Eq. 2): 

   𝐸(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) = +𝛽1[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝛽2𝑆𝑀𝐵 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿                      Eq. 2 

Na Eq. 2, 𝐸(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) é o prêmio esperado da ação conforme modelo, SMB representa a diferença entre o retorno 

das carteiras de ações pequenas e de ações grandes (medida pelo valor de mercado no trimestre) e HML é a diferença 

entre o retorno das carteiras de ações com alto book-to-market e com baixo book-to-market, também em uma base 

trimestral. 

Após rodar a regressão, foram calculados os prêmios esperados com base no modelo especificado, e criada uma 

variável dummy que assume o valor unitário caso o prêmio real esteja se afastando do prêmio esperado, e o valor nulo 

caso o prêmio real esteja se aproximando do prêmio esperado. Para criá-la, foi calculada primeiramente a diferença entre 

o Prêmio Real e o Esperado, e foi considerada como valor 1 na dummy se a diferença aumentou de um período para o 

outro, ou 0 se a diferença diminuiu de um período para o outro.  

A hipótese a ser testada a partir das regressões apresentadas a seguir consiste em verificar se o prêmio real retorna 

ao prêmio esperado calculado pelo modelo, verificando se o afastamento ou a aproximação do prêmio real em relação ao 

do modelo são causados ou não por efeitos comportamentais. O conjunto de hipóteses pode ser visualizado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Hipóteses Testadas 

Hipótese Efeito Comportamental 

Prêmio Real > Prêmio Esperado,  

e a Diferença Aumenta 

Efeito Momentum, com afastamento do modelo pela 

atuação dos noise traders 

Prêmio Real > Prêmio Esperado,  

e a Diferença Diminui 

Efeito Overreaction, com convergência para o modelo pela 

atuação dos insiders e ousiders 

Prêmio Real < Prêmio Esperado,  

e a Diferença Aumenta 

Efeito Overreaction, com afastamento do modelo pela 

atuação dos noise traders 

Prêmio Real < Prêmio Esperado,  

e a Diferença Diminui 

Efeito Momentum, com convergência para o modelo pela 

atuação dos insiders e ousiders 

Fonte: Elaboração própria 
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Para verificar se os desvios do prêmio real em relação ao esperado foram causados por efeitos comportamentais, 

foi feita uma aplicação do método de Chang, Cheng e Khorana (2000), no qual foi calculado o CSAD (desvios absolutos 

médios) para cada carteira em todo o período de análise, conforme cálculo da Eq. 3, onde 𝑅𝑖,𝑡 é o retorno da ação i no 

trimestre t e 𝑅𝑚,𝑡 se refere ao retorno médio do mercado no mesmo período de análise (Ibovespa). 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 =
∑ |𝑅𝑖,𝑡−𝑅𝑚,𝑡|

𝑛−1
                   Eq. 3 

Em seguida aplicou-se o teste de não linearidade proposto pelos mesmos autores supramencionados, sendo o 

CSAD médio a variável dependente. Estabelecendo a relação desse desvio com o retorno médio de mercado tanto 

linearizado como em sua forma não linear, espera-se que o parâmetro 𝛽2 seja negativo e significativo, indicando herd 

behavior ou efeito manada (Eq. 4). 

𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 = 𝛼 + 𝛽1|𝑅𝑚,𝑡| + 𝛽2𝑅𝑚,𝑡
2 + 𝜀𝑡                Eq. 4 

Como os dados da base de dados são trimestrais, não é possível afirmar que o CSAD está sendo utilizado para 

identificar o efeito manada, já que o mesmo ocorre em prazos curtos  e curtíssimos de tempo (diário e intraday); o CSAD 

está sendo utilizado como medida para avaliar se o mercado está sendo influenciado por aspectos comportamentais dos 

investidores. 

A partir do modelo acima (Eq. 4), elaborado por Chang, Cheng e Khorana (2000), o CSAD foi calculado tanto 

para toda a base de dados como para amostras divididas por carteiras (vencedoras, perdedoras, pequenas, grandes, de alto 

B/M e baixo B/M e também divididas entre as que se afastam e se aproximam do modelo), para verificar a relação entre 

estas características e o comportamento dos investidores. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta etapa se procede à análise dos dados, iniciando com a apresentação de resultados descritivos acerca da 

montagem das carteiras, e em seguida sendo calculado o modelo econométrico proposto de três fatores de Fama e French 

através de uma regressão com dados em painel;  após o cálculo do mesmo, este foi aplicado para identificar em quais 

períodos o retorno real se afasta do retorno esperado pelo modelo como variável dummy de medição do comportamento, 

com a realização de testes de comparação de médias para inferências estatísticas; por fim, foi calculado o CSAD e rodadas 

regressões com dados em painel, replicando o teste de não-linearidade proposto por Chang, Cheng e Khorana (2000) tanto 

de forma geral como para as carteiras específicas.  
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4.1. Resultados Descritivos: Montagem das Carteiras 

 

Após a divisão das ações em carteiras, começando pela escolha das sessenta ações com maior retorno no ano de 

formação (vencedoras) e as sessenta ações com menor retorno no ano de formação (perdedoras), ambos os grupos foram 

divididos conforme seu valor de mercado (pequenas e grandes), e depois pelo seu Book-to-Market (Alto B/M e Baixo 

B/M), foram calculados os retornos médios e retornos médios acumulados nos trimestres para cada uma das oito carteiras. 

Em uma análise das tendências das variáveis ao longo de vinte trimestres, foram verificados os retornos 

diferenciais por categoria de retorno e das variáveis do modelo de arbitragem utilizado, que é o de três fatores de Fama e 

French. Nessa etapa foram calculados os retornos de vencedoras menos perdedoras, pequenas menos grandes e alto B/M 

menos baixo B/M. OS resultados são apresentados no Gráfico 1: 

 

 
Gráfico 1 - Retorno acumulado Diferencial por Categoria de Análise 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme resultado do Gráfico 1, houve uma leve tendência de efeito B/M, já que o B/M diferencial apresentou 

comportamento ascendente, indicando que as empresas com alto B/M obtiveram maiores retornos do que as de baixo 

B/M. O tamanho, por sua vez, teve tendência de ascensão durante todo o período, evidenciando que empresas menores 

obtiveram maiores retornos em vinte trimestres, de maneira evolutiva (no último trimestre, a diferença média de retorno 

entre carteiras com empresas pequenas e com empresas grandes chega a ser de 53%). 

Com resultados ainda mais consistentes do ponto de vista descritivo, o retorno diferencial demonstrou que 

perdedoras reverteram os seus resultados continuamente do 3º ao 16º trimestre, com leve momentum do 2º para o 3º e do 

16º ao 18º trimestres. A predominância do overreaction nesse resultado inicial é indicativa, a princípio, de um retorno 
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aos fundamentos. Estes dados foram utilizados para estimar o prêmio da carteira através do modelo de três fatores de 

Fama e French, conforme apresentado na próxima seção. 

 

4.2. Resultados Econométricos: Estimação do Modelo de Retorno Esperado 

 

Obtidos os retornos reais a partir dos resultados de mercado conforme Eq. 1, o retorno esperado foi calculado 

conforme Eq. 2. Sabendo que se trata do modelo de três fatores de Fama e French, os resultados podem ser visualizados 

na Tabela 1, a seguir. A regressão foi rodada com 2400 observações, provenientes de oito carteiras rebalanceadas a cada 

ano durante 15 anos, com 20 trimestres de observações em cada ano de formação. 

Na regressão com dados em painel, todos os parâmetros se apresentaram em conformidade com o esperado e em 

concordância com os resultados encontrados por Fama e French, com beta do prêmio pelo risco (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) positivo e 

significativo, bem como os betas das diferenças entre retorno das carteiras pequenas e das grandes (SMB) e entre o retorno 

das carteiras com alto B/M e das com baixo B/M, indicando que empresas pequenas com alto B/M são as que 

proporcionaram os maiores retornos. 

 

Tabela 1 - Regressão com Dados em Painel – Prêmio da Carteira (𝑹𝒊 − 𝑹𝒇) 

Variável Coeficiente Erro Estatística t Significância 

RM-RF 0,903035 0,033398 27,038750 0,0000 

SMB 0,535090 0,019731 27,118780 0,0000 

HML 0,104964 0,021014 4,994931 0,0000 

R-squared 0,140289 Mean dependent var 0,543082 

Adjusted R-squared 0,139572 S.D. dependent var 0,676618 

S.E. of regression 0,627626 Akaike info criterion 1,907505 

Sum squared resid 944,213200 Schwarz criterion 1,914734 

Log likelihood -2286,006000 Hannan-Quinn criter. 1,910135 

Durbin-Watson stat 0,152955    

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Eviews 8.0 

 

Sendo assim, a equação que ficou determinada para estimar o prêmio da carteira foi a seguinte: 

 

𝐸(𝑅𝑖 − 𝑅𝑓) = 0,903035[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 0,53509𝑆𝑀𝐵 + 0,104964𝐻𝑀𝐿                           Eq. 5 

 

Os resultados da equação não rejeitaram o efeito tamanho e o efeito B/M, indicando que empresas pequenas com 

alto B/M tiveram maiores retornos do que as com alto valor de mercado e com baixo B/M considerando o período do 

primeiro trimestre de 1995 ao quarto trimestre de 2014. 
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A Eq. 5 foi utilizada para estimar o prêmio esperado de cada carteira por período. Após a estimação, foi feita 

uma comparação descritiva entre o prêmio real da carteira e o prêmio esperado, conforme segue na próxima seção. Além 

disso, também se demonstra como foi calculado o CSAD para a realização dos testes estatísticos seguintes. 

 

4.3. Testes de Hipóteses: Comparação entre o Prêmio Real e o Esperado 

 

Após o cálculo do retorno esperado em cada carteira e em cada período de análise, foram elaborados quatro 

gráficos para comparação entre o prêmio real da carteira e o prêmio esperado, comparando-os conforme as categorias 

analisadas (vencedoras e perdedoras, pequenas e grandes, alto B/M e baixo B/M, e das carteiras extremas). Os resultados 

descritivos são apresentados a seguir, iniciando pela comparação entre a evolução da carteira vencedora e da perdedora. 

 

 

  
Vencedoras Perdedoras 

Gráfico 2 – Prêmio Real e Esperado Médio das Carteiras Vencedoras e Perdedoras 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Analisando o Gráfico 2, é possível observar que o prêmio esperado pelo modelo se aproxima bastante do real 

nos quatro primeiros trimestres das carteiras vencedoras, ocorrendo um afastamento entre o prêmio real e o esperado após 

este período. Já no caso das carteiras perdedoras, este afastamento entre o prêmio real e o esperado já é acentuado desde 

o primeiro trimestre de análise, demonstrando uma diferença maior quando comparada com as carteiras vencedoras. 

Semelhante ao Gráfico anterior, o Gráfico 3 traz a comparação entre o prêmio real e esperado das carteiras pequenas e 

grandes. 
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Pequenas Grandes 

Gráfico 3 – Prêmio Real e Esperado Médio das Carteiras Pequenas e Grandes 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Gráfico 3 demonstra de forma descritiva o efeito tamanho, segundo o qual empresas com menor valor de 

mercado levam a maiores retornos no longo prazo. Desta forma, o modelo prevê o prêmio de retorno das carteiras de 

empresas com valor de mercado alto (com valores do modelo bem aproximados do real até o sétimo trimestre) melhor do 

que as de baixo valor de mercado, pois se afasta cerca de 80% para baixo do real neste último grupo. O Gráfico 4, a seguir, 

demonstra a comparação entre o prêmio real e o estimado pelo modelo a partir da divisão entre carteiras de alto B/M e de 

baixo B/M. 

 

  
Alto B/M Baixo B/M 

Gráfico 4 – Prêmio Real e Esperado Médio das Carteiras com Alto e Baixo B/M 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme é possível observar no Gráfico 4, as carteiras compostas por ações de empresas com Alto B/M 

apresentaram um prêmio de retorno que se afasta mais do modelo calculado em relação às de baixo B/M, para as quais o 

modelo é bastante aproximado do real até o quarto trimestre. O Gráfico 5 demonstra a última comparação entre o prêmio 

real e o esperado das carteiras “extremas”: a carteira perdedora pequena de alto B/M e a carteira vencedora grande de 

baixo B/M. 
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Carteira Perdedora Pequena de Alto B/M Carteira Vencedora Grande de Baixo B/M 

Gráfico 5 – Prêmio Real e Esperado Médio das Carteiras com Maior e Menor Prêmio 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme é possível observar no Gráfico 5, o desvio entre o prêmio real e o esperado de carteira perdedora 

pequena de Alto B/M é de mais de 100%, enquanto que na carteira vencedora grande de baixo B/M o modelo fica bem 

próximo do real até o 11º trimestre, após o qual começam a se afastar. 

Para um inferência mais precisa desses resultados descritivos foram realizados testes de comparação de médias 

entre cada um dos grupos graficamente apresentados. O teste de hipótese aplicado foi o de Wilcoxon, que é não 

paramétrico e pareado. Os testes foram aplicados em períodos distintos conforme suposta convergência ou afastamento 

dos resultados previstos pelo modelo de Fama e French (1993). 

No caso das ações vencedoras, grandes e com baixo B/M não foi verificada diferença estatisticamente 

significativa entre retorno real e esperado no curto prazo, sendo o modelo bom estimador de retornos para essas ações em 

até doze trimestres. Os resultados para as carteiras perdedoras, pequenas e com alto B/M, por outro lado, foram 

demonstrativos de afastamento significativo do retorno real em relação ao esperado, tanto no curto como no longo prazo, 

todos com significância ao nível de 1% na diferença de médias.  

 

Tabela 2 – Testes de Hipóteses – Comparação de Médias 

Carteira Período Analisado 
Valor Sig. 

Esperado 

Teste de 

Wilcoxon 
Sig. 

Vencedoras 
4 primeiros trimestres Maior que 0,05 13.226,00 0,252 

16 últimos trimestres Menor que 0,05 133.191,00 0,000 

Perdedoras 
4 primeiros trimestres Menor que 0,05 11.234,00 0,003 

16 últimos trimestres Menor que 0,05 86.496,00 0,000 

Pequenas 
8 primeiros trimestres Menor que 0,05 26.739,00 0,000 

12 últimos trimestres Menor que 0,05 12.927,00 0,000 

Grandes 
8 primeiros trimestres Maior que 0,05 59.801,00 0,494 

12 últimos trimestres Menor que 0,05 98.360,00 0,000 

Alto B/M 
4 primeiros trimestres Menor que 0,05 10.346,00 0,000 

16 últimos trimestres Menor que 0,05 77.573,00 0,000 

Baixo B/M 
4 primeiros trimestres Maior que 0,05 14.107,00 0,743 

16 últimos trimestres Menor que 0,05 134.775,00 0,000 

Carteira 4 (Venc. Grande baixo BM) 
12 primeiros trimestres Maior que 0,05 8.943,00 0,254 

8 últimos trimestres Menor que 0,05 3.273,00 0,350 

Carteira 5 (Perd. Peq. Alto BM) 
12 primeiros trimestres Menor que 0,05 1.223,00 0,000 

8 últimos trimestres Menor que 0,05 7,00 0,000 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 20.0 
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Analisados os resultados individualizados, foram formadas posteriormente duas carteiras consolidadas: a 

primeira com ações que apresentaram simultaneamente os maiores retornos prévios, maior valor de mercado (grandes) e 

mais baixo B/M; e a segunda com ações pequenas, perdedoras e com alto B/M. Após estes passos de formação das 

carteiras, estimação do modelo de três fatores de Fama e French e comparação entre o prêmio real e o prêmio esperado 

do modelo, foram dados dois novos passos na identificação da causa desses desvios como fatores comportamentais.  

O primeiro deles foi a criação de uma variável dummy que assume o valor unitário caso o prêmio real esteja se 

afastando do prêmio esperado, e o valor nulo caso o prêmio real esteja se aproximando do prêmio esperado. Para tanto, 

foi calculada a diferença entre o Prêmio Real e o Esperado, e foi considerada como valor 1 na dummy se a diferença 

aumentou de um período para o outro, ou 0 se a diferença diminuiu de um período para o outro. Como se perde sempre o 

primeiro trimestre no cálculo do aumento ou da diminuição da diferença, o total de observações da variável dummy  foi 

contabilizada em 2.280, sendo 1.344 observações de afastamento do modelo, e 936 de aproximação do mesmo. 

O segundo passo foi o cálculo do desvio absoluto médio dos retornos (CSAD) de cada carteira em cada trimestre, 

conforme descrito na metodologia. Apesar da proposta de Chang, Cheng e Khorana (2000) para uso do CSAD ser o de 

identificar o efeito manada, o qual ocorre em curtos e curtíssimos períodos de tempo (diário e semanal), neste trabalho o 

CSAD é utilizado como medida de avaliação do comportamento dos investidores no sentido de identificar uma relação 

não linear entre o desvio absoluto dos retornos em relação à média de mercado (Ibovespa) e o próprio mercado, conforme 

demonstrado na próxima seção. 

 

4.4. CSAD e o Comportamento do Investidor 

 

Conforme já mencionado na metodologia, o desvio absoluto médio dos retornos (CSAD) foi calculado para cada 

carteira em cada trimestre durante os quinze períodos de rebalanceamento. Posteriormente, foram calculados o valor 

absoluto do retorno de mercado, medido pelo retorno trimestral da carteira teórica do Ibovespa, bem como o quadrado do 

mesmo, buscando uma relação não linear. Sendo assim, foi rodado o mesmo modelo proposto por Chang, Cheng e 

Khorana (2000) como forma de identificar o comportamento dos investidores. Os resultados estão apresentados na Tabela 

3, a seguir. 

Tabela 3 – Regressão com Dados em Painel – Variável Dependente: CSAD 

Variável Coeficiente Erro Estatística t Significância 

ABS_RM 0,579 0,013 44,183 0,0000 

RM2 - 0,330 0,013 - 24,992 0,0000 

R-squared 0,60600 Sum squared resid 49,43600 

Adjusted R-squared 0,60600 Durbin-Watson stat 1,38800 

S.E. of regression 0,14358   

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 20.0 
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Os resultados da regressão estão em conformidade com o esperado pelo modelo de Chang, Cheng e Khorana 

(2000), com RM2 com coeficiente negativo e significativo, indicando que o comportamento dos investidores afetou o 

retorno das ações, pois foi comprovada uma relação não linear e inversa entre as dispersões das carteiras e o retorno de 

mercado. Desta forma, quando o comportamento dos investidores consiste em seguir o mercado, a dispersão dos retornos 

das carteiras em relação ao mesmo diminui em uma relação não-linear. 

De forma a detalhar mais a análise e verificar se o desvio absoluto médio dos retornos é mais ou menos 

influenciado por fatores como efeito momentum, efeito tamanho e pelo Book-to-Market, esta mesma regressão foi rodada  

várias vezes considerando apenas a amostra das vencedoras, depois das perdedoras, depois das pequenas, das grandes, 

das com alto BM e com baixo BM. Enquanto que a regressão geral teve 2400 observações, cada uma dessas teve 1.200 

observações. Por fim, foi rodada a regressão apenas nos trimestres em que o prêmio real  se afasta do calculado pelo 

modelo, com 1.344 observações, e também nos trimestres em que o prêmio real se aproxima do calculado pelo modelo, 

com 936 observações. Os betas das variáveis, as significâncias dos mesmos e o R2 Ajustado são apresentados na Tabela 

4, que se segue. 

 

Tabela 4 – Regressões Simples – Variável Dependente: CSAD 

Carteira 
Coeficiente 

ABS_RM 

Significância 

ABS_RM 

Coeficiente 

RM2 

Significância 

RM2 

R2 

Ajustado 

Vencedoras 0,616 0,000 - 0,344 0,000 0,590 

Perdedoras 0,543 0,000 - 0,319 0,000 0,638 

Pequenas 0,582 0,000 - 0,323 0,000 0,604 

Grandes 0,580 0,000 - 0,344 0,000 0,609 

Alto B/M 0,562 0,000 -0,312 0,000 0,609 

Baixo B/M 0,596 0,000 - 0,349 0,000 0,602 

Afastamento do Modelo 0,583 0,000 - 0,327 0,000 0,623 

Aproximação do Modelo 0,557 0,000 - 0,323 0,000 0,586 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 20.0 

 

Lembrando que o coeficiente de determinação R2 do modelo geral foi de 60,6%, a Tabela 4 acima demonstra 

que o poder de explicação aumentou para 62,3% quando considerados apenas os trimestres nos quais houve um 

afastamento do prêmio real em relação ao prêmio estimado pelo modelo. Já quando consideradas apenas os dados das 

carteiras perdedoras, o poder de explicação do CSAD em uma relação não linear aumentou para 63,8%. 

Independente destes resultados, em todas as regressões ambos os coeficientes se mostraram significativos, e em 

todas elas o coeficiente de RM2 foi negativo, indicando uma relação não linear entre o quadrado do retorno de mercado e 

os desvios absolutos médios, o qual demonstra que os investidores seguem os movimentos do mercado e, portanto, não 

se rejeita o herd behavior no Brasil. 
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4.5. Integração dos Resultados 

 

Começando pela descrição de maiores oportunidades de retornos anormais decorrentes de ações pequenas, 

perdedoras e com alto B/M, resultado não rejeitado estatisticamente, o retorno esperado das ações foi definido conforme 

modelo de Fama e French (1993), sendo esse uma suposta base de arbitragem no mercado acionário brasileiro. 

Posteriormente confrontado com dados reais de retorno no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2014, os 

prêmios de risco reais e esperados convergiram apenas no curto prazo e de maneira restritiva às ações que podem ser 

consideradas como de glamour, quais sejam, vencedoras, grandes e com baixo B/M. Essas ações são normalmente 

apreciadas pelo mercado em detrimento das pequenas, perdedoras e com alto B/M, que são supostamente subvalorizadas 

no que se refere ao valor contábil ou patrimonial. 

O afastamento dos prêmios reais em relação aos esperados no caso de ações consideradas como fundamentalistas, 

caso das últimas acima mencionadas, revela um desvio comportamental de curto prazo não condizente com a hipotética 

eficiência de mercado. No caso da carteira não fundamentalista (vencedoras, grandes e com baixo B/M), entretanto, tanto 

no curto como no longo prazo se rejeitou diferença significativa entre o retorno real e o do modelo. 

Essa tendência pode ser explicada a partir de um desvio comportamental que provoca o herd behavior, conforme 

resultados do CSAD. Este efeito decorre de maior confiança depositada em resultados consensuais prevalecentes no 

mercado em contraponto ao que se concebe como uma boa estratégia do ponto de vista cognitivo. A cognição pode ser 

desenvolvida quando os investidores se apropriam de informações consistentes, como as relacionadas ao patrimônio das 

empresas. 

Como do ponto de vista comportamental os noise traders simplificam as informações para tomada de decisão, 

no que se conhece como heurística afetiva, o valor patrimonial não é levado em consideração, exceto pelos arbitradores. 

Estes se posicionam com base na subvalorização de ações com alto B/M na expectativa de que convirjam com o modelo 

fundamental, neste caso, o de Fama e French (1993). 

Entretanto, após a atuação dos arbitradores (observadores de notícias), outsiders e, posteriormente noise traders 

seguem o comportamento dos arbitradores, o que contribui ainda mais para o afastamento do prêmio real em relação ao 

modelo. Como no longo prazo a discrepância aumentou, foi rejeitada neste trabalho a eficácia da estratégia de arbitragem 

a partir do modelo de três fatores no Brasil.  

Nessas condições, a estratégia contrária foi justificada racionalmente, pois ocorreu o overreaction  nas ações 

perdedoras, pequenas e de alto B/M, mas os desvios comportamentais prevaleceram sobre os fundamentos nesses grupos 

de ações, especialmente quando levados em consideração seus resultados agregados. 
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5. CONCLUSÕES 

  

Em uma abordagem integrativa entre Finanças Clássicas e Comportamentais, o presente artigo consistiu de uma 

análise da estratégia de arbitragem tendo como base o modelo de três fatores de Fama e French, a partir do qual se estimou 

o retorno esperado das ações. Esse retorno esperado foi confrontado com os ganhos reais de mercado, com os desvios 

sendo explicados por condicionantes comportamentais e a convergência pelos pressupostos clássicos. 

A abordagem teórica consistiu primeiramente dos fatores explicativos das discrepâncias entre tendências de 

mercado e fundamentos, sendo conceituados e apresentados resultados de estudos anteriores sobre momentum, herd 

behavior, excesso de confiança e categorias de investidores atuantes no mercado. Em seguida, se tratou de aspectos 

convergentes, discorrendo-se sobre arbitragem e overreaction. 

O universo da pesquisa se referiu às ações ativas negociadas na Bovespa no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2014, com amostra formada a partir das características do modelo de arbitragem estimado: valor de mercado 

(tamanho) e Patrimônio Líquido. A análise foi trimestral e as carteiras foram primeiramente classificadas por retorno em 

vencedoras e perdedoras, em seguida por tamanho, em pequenas e grandes, e, por fim, segundo book-to-market (B/M), 

em alto e baixo B/M. 

O método econométrico aplicado foi o de regressão com dados em painel do prêmio de risco da ação em função 

do prêmio de risco de mercado, e dos retornos diferenciais de tamanho e B/M. O prêmio de risco estimado pelo modelo 

se constituiu como retorno esperado e foi confrontado com o prêmio de risco real. 

Os resultados foram indicativos de maior retorno das ações pequenas, perdedoras e com alto B/M, com não 

rejeição estatística. Em seguida, foram verificados os desvios em relação ao modelo e percebidas diferenças 

estatisticamente significativas nos grupos de ações com as mesmas características acima mencionadas. A convergência 

com o modelo foi identificada apenas para ações vencedoras, grandes e com baixo B/M, em um horizonte temporal de 

até quatro trimestres ou doze meses. 

Formando carteira com ações simultaneamente perdedoras, pequenas e com alto B/M e em seguida com 

vencedoras, grandes e com baixo B/M, a convergência com o modelo ocorreu nestas últimas tanto no curto como no 

longo prazo. No caso das primeiras, por outro lado, foi percebido afastamento do modelo em todo o período de análise. 

Na explicação comportamental dessas tendências foram calculados os desvios absolutos médios e verificada 

relação não linear e inversamente proporcional entre esses desvios e os retornos de mercado, não se rejeitando o herd 

behavior. Além disso, foi verificado efeito overreaction tanto no curto como no longo prazo no caso de ações perdedoras, 

pequenas e com alto B/M, com predominância dos aspectos comportamentais sobre os fundamentos e rejeição da eficácia 

da arbitragem a partir do modelo de três fatores. 
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