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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a possível influência de sentimentos, como medo e 

confiança, indentificados nas decisões dos agentes através de índices estatísticos, na composição do 

logartimo natural dos retornos observados do Bitcoin no período entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 

2019. Em outras palavras, procurou-se verificar se além da suposição factível de influência nas condutas 

dos agentes, os sentimentos podem ter correlação direta nos processos de valorização e desvalorização do 

Bitcoin na janela temporal contemplada. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the possible influence of feelings, such as fear and confidence, 

identified in the agents' decisions through statistical indices, in the composition of the natural logarithm of 

the observed returns of Bitcoin in the period between October 2010 and February 2019. In other words, it 

was tried to verify if in addition to the feasible assumption of influence in the conducts of the agents, the 

feelings can have direct correlation in the processes of valorization and devaluation of Bitcoin in the 

contemplated temporal window. 
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1. Introdução. 

O presente trabalho usa como ferramental explicativo e analítico as intervenções trazidas pela 

economia comportamental junto à racionalidade e tomada de decisão dos agentes na proposição da 

economia clássica. Desta forma convém questionar-se se as oscilações de valor que o Bitcoin sofrera com 

o passar dos anos podem de alguma forma ser formalmente e matematicamente justificadas pelo 

componente intempestivo e por vezes irracional dos agentes investidores, que pode expressar-se por meio 

de seus sentimentos. O medo pode afetar a tomada de decisão de um agente investidor? O sentimento de 

confiança? Ou o seu antônimo, a total incerteza? Tendo em vista que o ser humano de verdade, ao contrário 

dos econs (THALER, 2015), não toma decisões ótimas a todo o momento e é suscetível a vieses 

(KAHNEMAN, 2012) de toda a sorte nas análises de probabilidade que faz, parece razoável supor que 

sentimentos extremos, sejam estes bons ou ruins, podem interferir de modo decisivo nas escolhas dos 

agentes, e por consequência as dinâmicas de valorização e desvalorização dos ativos contemplados. 

Para buscar respostas para essas perguntas, o logaritmo natural dos retornos mensais do Bitcoin 

durante o período de Agosto de 2010 e Fevereiro de 2019 será comparado com o logaritmo natural dos 

retornos do S&P (como elemento de racionalidade e carteira de mercado), o logaritmo natural dos retornos 

do Ouro (como elemento que representa o sentimento de segurança e de estabilidade – “safe heaven”), os 

números do índice Vix (o índice do medo) em nível e os números do índice de confiança do consumidor 

americano (CONCCONF) em nível, sendo todos estes estimados no mesmo período mencionado para o 

Bitcoin. 

Na segunda seção deste trabalho serão estimados os betas incondicionais (via OLS bivariado) e 

condicionais (via método de Rolling Regression), bem como as matrizes de variância/covariância e 

correlação, das variáveis explicativas contra o Bitcoin. Liu e Tsyvinki (2018) apontaram para Betas 

mensuráveis, mas não estatisticamente significantes, e os Alphas (retornos abnormais não capturados pela 

lógica de construção dos fatores de risco do modelo) grandes e estatisticamente significantes a um nível de 

10% de significância quando analisados os retornos do Bitcoin e outras criptomoedas. Ao término do 

exercício, será testado a partir de dois critérios distintos qual dos dois métodos fora mais assertivo. Na 

terceira seção, as variáveis explicativas serão analisadas em conjunto, a partir da estimação de um OLS 

multivariado, contra o Bitcoin. Na quarta e última serão apresentados os resultados do trabalho e 

considerações finais. 



 

 

2. Betas incondicionais e condicionais. 

Tabela 1 – Betas de indicadores de sentimentos contra o Bitcoin. 

Emotions 

  Beta 

N Coefficients Standard Error t-statistic p-value 

S&P 103 -       2,14995                1,01465  -  2,11892     0,03650  

Vix 103          0,02000                0,00470     4,25499     0,00000  

CONCCONF 103          0,00279                0,00160     1,74081     0,08480  

Ounce of Gold 103          0,03167                0,90726     0,03491     0,97220  

 

Tabela 2 – Alphas de indicadores de sentimentos contra o Bitcoin. 

Emotions 

  Alpha 

N Coefficients Standard Error t-statistic p-value 

S&P 103 -       0,08799                0,03298  -  2,66822     0,00890  

Vix 103 -       0,44221                0,09330  -  4,73977     0,00000  

CONCCONF 103 -       0,35987                0,16645  -  2,16198     0,03300  

Ounce of Gold 103 -       0,10738                0,03589  -  2,99206     0,00350  

 

Tabela 3 – Matriz de variância e covariância de indicadores de sentimentos e o Bitcoin. 

Emotions BTC  S&P Vix CONCCONF Ounce of Gold 

BTC  0,1313685         

S&P -0,0025313 0,0011774 

  

  

Vix 0,5469812 -0,0818753 27,3547215 

 

  

CONCCONF 1,8269538 -0,0667545 -61,7054769 655,3690566   

Ounce of Gold 0,0000710 0,0000741 0,0256790 -0,0606328 0,0022424 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Matriz de correlação de indicadores de sentimentos e o Bitcoin. 

Emotions BTC  S&P Vix CONCCONF Ounce of Gold 

BTC  1,0000000         

S&P -0,2035361 1,0000000 

  

  

Vix 0,2885430 -0,4562243 1,0000000 

 

  

CONCCONF 0,1968969 -0,0759940 -0,4608553 1,0000000   

Ounce of Gold 0,0041375 0,0456149 0,1036825 -0,0500160 1,0000000 

 

S&P e VIX apresentaram  coeficientes de Beta estatisticamente significantes e portanto diferentes 

de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). O índice de confiança do 

consumidor americano (CONCCONF) apresentou coeficiente de Beta estatisticamente significante e 

portanto diferentes de zero, a um nível de significância de 10% (90% de intervalo de confiança). Já o ouro 

apresentou resultados inegavelmente não significantes do ponto de vista estatístico. Apenas o S&P teve 

valor de Beta negativo, o que evidencia uma trajetória inversa à variável dependente Bitcoin, ao mesmo 

passo que os demais indicadores tiveram coeficientes de Beta muito próximos de zero, o mesmo S&P 

apresentou um Beta inferior a -2. Ao que tange os coeficientes de Alpha, todos os indicadores apresentaram 

coeficientes estatisticamente significantes e portanto diferentes de zero, a um nível de significância de 5% 

(95% de intervalo de confiança). A existência de interceptos estatisticamente significantes evidencia a 

participação de elementos externos às variáveis independentes. O que de alguma forma poderia ser 

esperado, uma vez que individualmente cada uma dessas variáveis não deveria explicar a totalidade das 

movimentações experimentadas pelo Bitcoin.  

Estendendo as análises dos indicadores de sentimentos ao ferramental propiciado pelas matrizes 

de variância e covariância e correlação, percebe-se uma variância ligeiramente superior do Bitcoin quando 

comparado com o S&P e Ouro, porém o Vix e o índice de confiança do consumidor americano 

(CONCCONF) altamente superior à do Bitcoin: quanto maior a variância, maior a amplitude dos resultados 

que podem ocorrer; fazendo com o que o Vix e o índice de confiança do consumidor americano 

(CONCCONF) apresentem traços de imponderabilidade sensivelmente mais marcantes do que os demais 

indicadores. Ao que tange as conclusões possíveis dos indicadores de covariância e correlação (que 

possuem interpretações similares, entretanto os resultados de correlação são normalizados entre -1 e 1), o 



 

 

Bitcoin apresentou resultados positivos quando comparado com os demais indicadores, com exceção do 

S&P; enquanto que na comparação entre si, os demais indicadores apresentaram correlação e covariância 

majoritariamente negativas (com exceção da relação Ouro com S&P e Vix).  

O próximo passo deste experimento empírico é verificar se tais relações se alteraram com o passar 

do tempo, ou foram constantes durante toda a janela observada. Para verificar essa relação, será empregado 

o método Rolling Regression (RR) que fora fundamentado nos estudos desenvolvidos por Fama e Macbeth 

(1973) e utilizado por Dias (2018). Atribuiu-se ao modelo de regressão simples, um algoritmo de janela 

rolante com dimensão fixa e sobreposição de subamostras com extensão de 500 dias, aproximadamente 16 

meses (n=16), onde os Betas incondicionais foram calculados por meio da equação (1), para cada trecho de 

16 observações mais recentes, em sucessivas iterações de estimação via OLS (88 repetições), cada qual 

equivalente ao cálculo do OLS univariado clássico, até gerarem um vetor de Betas oscilantes [𝛽1,𝛽2,𝛽3, 

… ,𝛽𝑇−16]. 

 

β𝑖,𝑡 = 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑡, 𝑅𝑚,𝑡),  𝑡 = 16, … , 𝑇 ; 𝑖 = 1, … , 𝑇 −16          (1) 

 𝑅𝑅        𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚,𝑡) 

 

E, subamostras rolantes, tais que, [𝑡 − 𝑛 + 1; 𝑡]. 

  



 

 

Imagem 1 – Gráficos de Betas condicionais e incondicionais de indicadores de sentimentos 

contra o Bitcoin. 
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Um ponto a ser observado no exercício de Rolling Regression (RR) é que a necessidade de 

construir janelas móveis de estimação dos Betas condicionais impõe a perda de 17 observações para que se 

componha o primeiro conjunto, ponto de partida para as demais estimativas condicionais de Beta. 

Graficamente é possível observar como as relações entre os Betas estimados via OLS e RR, representadas 

pelo eixo das ordenadas do gráfico, são dinâmicas e variam sensivelmente ao longo do tempo, representado 

pelo eixo das abscissas do gráfico, uma vez que os Betas condicionais constantemente flutuam acima e 

abaixo da linha estática do Beta incondicional. Entretanto, apenas com a análise gráfica, as intepretações 

podem ficar inconclusivas acerca de qual dos métodos utilizados oferece o melhor desempenho na 

estimação do risco sistemático condicional ao tempo e, portanto, os modelos em escopo foram priorizados 

em função da acurácia de previsão do Beta, dentro da amostra, por meio dos critérios de erro absoluto 
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médio (mean absolute error – MAE) e erro quadrático médio (mean squared error – MSE), calculados pelas 

equações 2 e 3 (MERGNER, 2009). 

      𝑇 

𝑀𝐴𝐸 =1Σ|�̂�𝑡 − 𝑟𝑡|          (2) 

 T 𝑡=1 

 

      𝑇 

𝑀S𝐸 =1Σ(�̂�𝑡 – 𝑟𝑡)²          (3) 

 T 𝑡=1 

 

 

Tal que, �̂�𝑡 = 𝛽 ̂𝑡𝑟𝑚,𝑡 são as estimativas de cada modelo para o excesso de retorno do Bitcoin, no 

período 𝑡 e 𝑟𝑡 é o excesso de retorno efetivamente auferido pelo Bitcoin. A tabela a seguir apresenta os 

resultados de ambos os critérios, que contemplam como melhor processo aquele que apresentar o menor 

coeficiente, uma vez que avaliam a distância (erro) entre o retorno efetivamente realizado e o estimado 

pelos modelos concorrentes.  

Tabela 5 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para indicadores de 

sentimentos contra o Bitcoin – MSE, MAE. 

 

MSE MAE 

Emotions RR OLS RR OLS 

S&P 0,085 0,090 0,201 0,207 

GOLD 0,094 0,097 0,200 0,209 

VIX 0,806 0,240 0,701 0,404 

CONCCONF 4,067 0,208 1,658 0,363 

 

No contexto dos indicadores de sentimentos dos agentes, ambos os métodos de estimação de Beta (RR 

e OLS) apresentaram acurácia preditiva destacadamente similar, uma vez que os valores registrados para 

os erros preditivos aproximam-se em valor absoluto para ambos os critérios (MSE e MAE). Entretanto, 

para a estimação do Beta do CONCCONF, a acurácia preditiva é sensivelmente diminuta, uma vez que o 

valor absoluto do erro mostrou-se elevado quando comparado aos demais indicadores estimados pelo 

método RR. 



 

 

3. OLS multivariado dos indicadores de sentimento e Bitcoin. 

Diferentemente de exercícios empíricos que situam o Bitcoin em meio a indicadores econômicos 

tradicionais ou a uma cesta de moedas na sua relação com o S&P, enquanto carteira de mercado, faz-se 

razoável supor que os diferentes indicadores de sentimentos dispostos nas linhas acima possam agir de 

maneira conjunta ou até mesmo complementar no sentido de mapear o papel dos sentimentos nas tomadas 

dos agentes não tão racionais assim. Desta forma, toma-se novamente o logaritmo natural dos retornos 

mensais do Bitcoin durante o período de Agosto de 2010 e Fevereiro de 2019, o logaritmo natural dos 

retornos do S&P (como elemento de racionalidade e carteira de mercado), o logaritmo natural dos retornos 

do Ouro (como elemento que representa o sentimento de segurança e de estabilidade – “safe heaven”), os 

números do índice Vix (o índice do medo) em nível e os números do índice de confiança do consumidor 

americano (CONCCONF) em nível, sendo todos estes estimados no mesmo período mencionado para o 

Bitcoin; mas desta vez será estimada uma regressão de OLS multivariada ajustada pela heterocedasticidade 

da variância dos erros, onde o Bitcoin surge como variável dependente e as demais variáveis, junto com o 

intercepto que não fora suprimido neste exercício, como variáveis explicativas do modelo. 

Tabela 6 – OLS Multivariado ajustado pela heterocedasticidade de indicadores de 

sentimentos contra o Bitcoin. 

 

Dependent Variable: BTC

Method: Least Squares

Date: 05/16/19   Time: 13:55

Sample: 2010M08 2019M02

Included observations: 103

Huber-White-Hinkley (HC1) heteroskedasticity consistent standard errors

        and covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

S_P 0.782301 0.956234 0.818106 0.4153

VIX 0.036800 0.008048 4.572610 0.0000

OUNCE_OF_GOLD -0.245003 0.764208 -0.320597 0.7492

CONCCONF 0.006310 0.001662 3.796219 0.0003

C -1.301958 0.282835 -4.603239 0.0000

R-squared 0.225767     Mean dependent var -0.107348

Adjusted R-squared 0.194165     S.D. dependent var 0.362448

S.E. of regression 0.325363     Akaike info criterion 0.639577

Sum squared resid 10.37441     Schwarz criterion 0.767477

Log likelihood -27.93824     Hannan-Quinn criter. 0.691381

F-statistic 7.144209     Durbin-Watson stat 1.795568

Prob(F-statistic) 0.000043     Wald F-statistic 6.806204

Prob(Wald F-statistic) 0.000071



 

 

No exercício empírico com 102 observações que situou as diferentes variáveis de maneira conjunta 

na sua relação com o Bitcoin pode-se verificar que o Beta relacionado ao S&P, elemento que buscou 

simbolizar a racionalidade dos agentes, não mostrou-se significativo nem mesmo a um nível de 

significância de 15% (95% de intervalo de confiança), logo não pode-se afirmar que seja diferente de zero. 

Assim como no caso do Beta relacionado ao Ouro, que teve sua hipótese nula de não significância estatística 

impossibilitada de ser aceita com larga margem de assertividade. Já o intercepto do modelo e os Betas 

relacionados aos índices Vix e CONCCONF apresentaram coeficientes estatisticamente significantes e 

portanto diferentes de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). R-squared 

e Adj R-squared de 0.225 e 0.0194, respectivamente, apontam para um poder explicativo relativamente 

ineficaz, ainda que não desprezível. Sob a hipótese nula de que conjuntamente os coeficientes do modelo 

são iguais a zero, o p-valor referente à estatística F de 0.000043 impele à conclusão de que a hipótese nula 

deve ser rejeitada, e que os coeficientes são estatisticamente significantes e portanto diferentes de zero, a 

um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). As correlações entre os elementos 

verificadas em patamar inferior a 0,7 evidenciam a ausência de multicolinearidade nos resultados da 

regressão. A estatística do teste Durbin-Watson aponta para 1,7955, o que suscita a conclusão de que há 

correlação serial positiva dos resíduos na primeira defasagem da regressão (são estacionários de primeira 

ordem), uma vez que a hipótese nula de que estes resíduos seguem um processo com raiz unitária 

(estocástico) seria satisfeita com uma estatística de teste igual a 2. Ainda que útil, esta estatística de teste 

não depende dos coeficientes estimados na regressão e nem da variância dos erros. Portanto, serão 

realizados os testes complementares Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) e Ljung-Box (Q-

test). 

  



 

 

Tabela 7 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) de indicadores de sentimentos 

contra o Bitcoin. 

 

Tabela 8 – Ljung-Box (Q-test) de indicadores de sentimentos contra o Bitcoin. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 6 lags

F-statistic 1.248994     Prob. F(6,92) 0.2889

Obs*R-squared 7.758043     Prob. Chi-Square(6) 0.2564

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/28/19   Time: 21:13

Sample: 2010M08 2019M02

Included observations: 103

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

S_P 0.484925 1.171553 0.413917 0.6799

OUNCE_OF_GOLD 0.272982 0.702309 0.388692 0.6984

VIX 0.001009 0.008732 0.115544 0.9083

CONCCONF 2.75E-05 0.001516 0.018133 0.9856

C -0.025073 0.257803 -0.097258 0.9227

RESID(-1) 0.108561 0.104528 1.038584 0.3017

RESID(-2) 0.117449 0.103342 1.136510 0.2587

RESID(-3) 0.011796 0.104241 0.113162 0.9101

RESID(-4) -0.050816 0.105260 -0.482770 0.6304

RESID(-5) -0.089162 0.105151 -0.847938 0.3987

RESID(-6) 0.232597 0.106139 2.191441 0.0309

R-squared 0.075321     Mean dependent var -4.26E-17

Adjusted R-squared -0.025188     S.D. dependent var 0.318920

S.E. of regression 0.322911     Akaike info criterion 0.677774

Sum squared resid 9.592999     Schwarz criterion 0.959153

Log likelihood -23.90535     Hannan-Quinn criter. 0.791742

F-statistic 0.749397     Durbin-Watson stat 2.051668

Prob(F-statistic) 0.676356

Date: 05/28/19   Time: 21:17

Sample: 2010M08 2019M02

Included observations: 103

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.100 0.100 1.0619 0.303

2 0.114 0.105 2.4583 0.293

3 0.025 0.004 2.5253 0.471

4 -0.019 -0.034 2.5634 0.633

5 -0.064 -0.064 3.0169 0.697

6 0.190 0.212 7.0224 0.319



 

 

No exercício de verificação de correlação serial realizados acima, ambos os testes, Breusch-

Godfrey (teste LM para correlação serial) e Ljung-Box (Q-test), apresentaram estatísticas que corroboram 

na não rejeição da hipótese nula de que os resíduos o OLS multivariado dos indicadores de sentimentos dos 

agentes contra o Bitcoin não possuem correlação serial em até 6 defasagens a um nível de significância de 

5% (95% de intervalo de confiança); com exceção da sexta defasagem observada no teste de Breusch-

Godfrey (teste LM para correlação serial), que obteve estatística de teste igual a 0,0309, suficiente para não 

aceitar a hipótese nula de ausência de correlação serial dos resíduos.  

4. Resultados. 

O exercício empírico evidencia que os sentimentos de medo e confiança, possuem relevância 

estatística nas variações observadas dos retornos do Bitcoin; embora o intercepto possua valores 

ligeiramente maiores para seu coeficiente e estatística t, o que evidencia a necessidade de observar outras 

variáveis para compreender plenamente as movimentações da variável dependente, os indicadores de 

sentimentos não podem ser negligenciados em uma análise que se propõe a verificar os elementos que 

conduzem os retornos do Bitcoin. Faz-se necessário também pontuar o fato de que os métodos de estimação 

via OLS possuem relevância estatística razoável para inferir correlações, mas baixo poder explicativo para 

afirmar causalidades. Tendo em vista que o Bitcoin possui relativamente pouco histórico para avaliação 

com o avançar dos anos, as correlações observadas no presente exercício podem não se manter ou 

eventualmente serem reforçadas com a adição de novas observações a estudos futuros. Neste sentido, o 

presente trabalho tem como possível virtude aprofundar os questionamentos de eventuais correlações entre 

os retornos de ativos como o Bitcoin - que aparentemente escapam à compreensão quando utilizados 

instrumentos tradicionais de mensuração e tipificação (YERMACK, 2013; CHEMALLE, 2017) – com 

aspectos subjetivos, que não deveriam influenciar consideravelmente o agregado das tomadas de decisão 

dos agentes em um contexto proposto pela teoria econômica clássica (FRIEDMAN, 1953). 

Ao contrário do que propôs inicialmente Yermack (2013), que devido à impossibilidade de situar 

o Bitcoin como uma moeda no sentido clássico e possuir correlação negativa com os demais peers, o Bitcoin 

não teria valor em um portfólio diversificado de investimentos, Wu e Pandey (2014), ressaltam o papel que 

pode ser desempenhado pelo Bitcoin em um portfólio diversificado de investimentos em virtude das 

correlações negativas encontradas também no exercício empírico. Procurou-se também utilizar o Bitcoin 

como um instrumento dentro de um cenário que busca apontar eventuais elementos a serem observados, 



 

 

mas que foram negligenciados na formação das bases da teoria econômica clássica (FAMA, 1970), mas 

fortuitamente pontuados pelos teóricos que sobre esta se debruçaram (DELLAVIGNA, 2009; 

KAHNEMAN and TVERSKY, 1971, 1979; SHILLER, 2000; SHLEIFER, 1990). 
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