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RESUMO 

Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado 

financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que 

buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições 

Financeiras passassem a conhecer o seu cliente e suas necessidades,  conhecido 

como “Know Your Customer”, e só assim pudessem lhes oferecer modalidades de 

investimento, sistemas financeiros pelo mundo vêm buscando criar ferramentas de 

aferição e controle para dar maior robustez, segurança e assertividade à relação entre 

investidor e seu bureau de investimento, aquilo que chamou-se de Suitability 

(Adequação do Perfil do Investidor – API) nos Estados Unidos da América. 

No Brasil, da mesma forma, buscou-se implementar um framework de 

melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no 

varejo, publicado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais (ANBIMA, 2016). 

Segundo a ANBIMA, o perfil de investidor deveria ser estabelecido 

respeitando uma escala de 3 níveis: Conservador, Moderado e Agressivo, segundo o 

que poder-se-ia fazer oferta de produtos de investimento adequados ao perfil do 

investidor. 

O principal objetivo aqui é avaliar se, de fato, os perfis atribuídos aos 

investidores conseguem predizer seu comportamento como homo economicus, 

baseando-se na Moderna Teoria de Finanças (MTF), ou se atendem aos preceitos de 

finanças comportamentais defendidos por Karhneman e Tversky (1979) e Shefrin e 

Statman (1985). 

 No caso estudado, avaliei a correlação entre o Ibovespa (principal índice da 

Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA)) com os movimentos de entrada e 

de saída dos investidores na bolsa, suas características socioeconômicas e os vários 

perfis atribuídos por um grande banco de varejo no Brasil. 

Ao final, pode se observar que o investidor é, de fato, influenciado pelo 

Ibovespa, pela performance passada da ação para determinar suas decisões de 

investimento, embora em direção inversa do índice. Um claro comportamento de 

reversão à média. 

 

Palavras Chave: API, Perfil do Investidor, Ações, Aversão à Perda, Efeito Manada, 

Efeito Disposição, Teoria da Perspectiva, BOVESPA, Suitability.  



 

 

ABSTRACT 

Since the end of 2010, US financial market regulators began to establish the 

first rules that sought to secure the investor's interest by requiring Financial Institutions 

to get to know their customer and their needs, known such as "Know Your Customer", 

and only then could they offer them investment modalities, financial systems around 

the world have been seeking to create benchmarking tools to give greater robustness, 

security and assertiveness to the relationship between investor and his investment 

bureau, what he called of Suitability (Adequação do Perfil do Investidor – API)  in the 

United States of America. 

In Brazil, in the same way, we tried to implement a framework of better 

practices for the activity of distribution of investment products in retail, published by the 

Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities (ANBIMA, 2016). 

According to ANBIMA, the investor profile should be established in accordance 

with a 3-level scale: Conservative, Moderate and Aggressive, according to which it 

would be possible to offer investment products appropriate to the investor's profile. 

The main objective here is to assess whether, in fact, the profiles attributed to 

investors can predict their behavior as homo economicus, based on the Modern 

Finance Theory (MFT), or whether they comply with the behavioral finance precepts 

defended by Karhneman and Tversky (1979) and Shefrin and Statman (1985). 

 In the case studied, I evaluated the correlation between the Ibovespa (main 

index of the São Paulo Stock Exchange (BM&FBOVESPA)) and the movements of 

investors' buy and sell on the stock exchange, your socioeconomic characteristics and 

the various profiles assigned by a large and representative bank in Brazil to its clients. 

At the end, it can be observed that the investor is, in fact, influenced by the 

Ibovespa, by the past performance of the stock to determine its investment decisions, 

although in the opposite direction of the index. A clear average reversal behavior. 

 

Keywords: API, Stocks, Loss Aversion, Herd Effect, Disposition Effect, Perspective 

Theory, BOVESPA, Suitability  
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1. Objetivo 

Objetivo Principal 

Levantar o comportamento do investidor no mercado acionário, seu API 

(Adequação do Perfil do Investidor), atribuído segundo questionário aplicado pela IF 

e avaliar se há correlação entre a variação do indexador Ibovespa e o comportamento 

dos vários perfis de investidores em seus movimentos de compra e venda de ações 

na BM&FBOVESPA e se estes movimentos têm sustentação na Teoria Econômica 

Clássica. 

Quanto mais se oferta um produto, mais seu preço cai, na mão contrária, 

quanto mais se demanda um produto, mais seu preço sobe. No caso estudado, o 

produto é ações na BM&BOVESPA, e a demanda ou oferta está no fato da posição 

do conjunto de investidores reduzir ou aumentar, ao final do pregão. 

As questões a serem respondidas são: 

“Existe correlação entre o movimento de venda ou de compra de ações na Bolsa de 

Valores de São Paulo com a variação do Ibovespa?” 

“O comportamento do investidor, aumentando ou diminuindo a sua posição na 

BOVESPA, respeita o que se esperaria na MTF para o perfil que lhe foi atribuído?” 

Objetivo Específicos 

• Comentar os pressupostos da teoria da perspectiva observados nos 

dados avaliados. 

• Avaliar se se existe correlação entre o comportamento dos vários 

investidores e suas características, tais como região de residência, 

gênero, grau de instrução e estado civil. 

2. Contexto 

Para um contexto geral, algumas definições sobre o mercado financeiro e de 

capitais precisam ser feitas. 

2.1. Conselho Monetário Nacional (CMN) 

O CMN foi criado junto com o Banco Central, pela Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964. O Conselho deu início às suas atividades 90 dias depois, em 31 

de março de 1965. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema 

Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do 
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crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social 

do País. 

Composição do CMN 

• Ministro da Economia (presidente do Conselho) 

• Presidente do Banco Central 

• Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia 

2.2. Banco Central do Brasil (BACEN) 

O BC, ou BACEN, é uma autarquia federal, vinculada - mas não subordinada 

- ao Ministério da Fazenda, e foi criado pela Lei nº 4.595/1964.  

Tem por missão “Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e 

um sistema financeiro sólido e eficiente.”, pra isto: 

• Busca manter a inflação sob controle, ao redor da meta, é objetivo 

fundamental do BC. Para alcançar esse objetivo, o BC utiliza a 

política monetária, ferramenta que se refere às ações do BC que 

visam afetar o custo do dinheiro (taxas de juros) e a quantidade de 

dinheiro (condições de liquidez) na economia. 

• Assegura que o sistema financeiro seja sólido (tenha capital 

suficiente para arcar com seus compromissos) e eficiente. 

• O BC detém as contas mais importantes do governo e é o 

depositório das reservas internacionais do país. 

• Monitora todas as transações financeiras, para que estas aconteçam 

com fluidez e para que as contas dos próprios bancos não fechem o 

dia com saldo negativo. 

• Gerencia o meio circulante, que nada mais é do que garantir, para a 

população, o fornecimento adequado de dinheiro em espécie. 

2.3.  Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

A CVM é órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais. Tem a função 

de assegurar o bom funcionamento do mercado em que são negociadas ações e 

valores mobiliários. Sua principal função é cuidar para que as empresas abertas 

mantenham seus acionistas bem informados sobre o andamento de sua saúde 

financeira, seus negócios e todas as mudanças e associações que venham a interferir 

no seu controle acionário, dentre outras. 
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Participam deste mercado as companhias abertas, as corretoras e 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, os fundos de investimentos em ações e 

mercados organizados, como as bolsas de valores e a Sociedade Operadora de 

Mercado de Ativos (SOMA). 

A CVM é uma autarquia federal e seu presidente é nomeado pelo Presidente 

da República. 

2.4. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA) 

É uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne instituições financeiras de 

diversos segmentos e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos 

mercados. Os participantes da ANBIMA são associados a ela de forma voluntária, 

com compromisso de seguir os seus códigos de autorregulação. 

A atividade de autorregulação teve início em 1988 e, desde então, a entidade 

atualiza seus códigos onde os próprios participantes do mercado estabelecem normas 

para regular suas atividades e elevar o padrão das práticas operacionais trazendo 

maior transparência para o investidor. 

A necessidade de adoção de procedimentos formais para verificar a 

adequação do investimento ao perfil do investidor (suitability) já é tratado em seus 

códigos de meados de 2008. 

2.5. BM&FBOVESPA 

A BM&FBOVESPA é uma companhia de capital aberto, formada pela 

integração da Bolsa de Valores de São Paulo, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e 

pela Bolsa Mercantil e Futuros. Controlada pela B3, com seus papéis negociados sob 

o código B3SA3, no novo mercado. 

A BOVESPA surgiu em 1890, com a fundação da Bolsa Livre. No início, as 

negociações de títulos públicos e ações eram registradas em grandes quadros negros 

de pedra. Em 1934 passaram a ser feitos em um balcão central, onde se reuniam os 

corretores. Em 1967, com o surgimento das sociedades corretoras, passou a se 

chamar Bolsa de Valores de São Paulo. 

A Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F), inicialmente só de mercadorias, surgiu 

ainda no final do século XIX, em São Paulo. Em 1917 passou a chamar-se Bolsa de 

Mercadorias e Futuros, após acordo com a Bolsa de Mercadorias de São Paulo (Bolsa 

de Commodities). 
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Em maio de 2008 a BM&F e a BOVESPA se juntam formando a 

BM&FBOVESPA, tornando-se a única bolsa de valores, mercadorias e futuros em 

operação no país, desde então. 

Em março de 2017 a BM&FBOVESPA SA - Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros, uniu as suas atividades com as desenvolvidas pela CETIP SA – Mercados 

Organizados e passou a operar sob o nome de B3. 

Atualmente, além de ser a única bolsa de valores, mercadorias e futuros em 

operação no Brasil, também é a maior depositária de títulos de renda fixa da América 

Latina e maior câmara de ativos privados do País. 

2.6. Ibovespa 

“O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na 

B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado 

em 1968 e, ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para investidores 

ao redor do mundo. 

Reavaliado a cada quatro meses, o índice é resultado de uma carteira teórica 

de ativos. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem 

aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do 

número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.” 

Site da B3 

2.7. A relação Investidor X Investimento 

O termo suitability passou a ser utilizado para referir-se à adequação da 

aplicação ao perfil do investidor, quando os órgãos reguladores do mercado de 

capitais americano buscaram ferramenta para garantir o interesse dos clientes. 

Para além desta abordagem, também ficou determinado que o agente deveria 

conhecer seu cliente, com isto poder lhe prestar a melhor assessoria possível. 

Para os dois casos citados, foi determinada a criação de processo estruturado 

de levantamento de dados e criação de perfil que direcionaria a oferta de oportunidade 

de investimento. 

Isto começou a ocorrer no final de 2010, conhecido como “Know Your 

Customer”, normatizado pela Securities and Exchange Commission (SEC) através 

das regras de “know-your-customer and suitability obligations”. 
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Em janeiro de 2011 a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) emitiu 

a Regulatory Notice 11-25 que estabelecia a implementação da Adequação do Perfil 

do Investidor para 09 julho 2012, que deveria seguir a FINRA Rule 2111. 

Reconhecidamente os órgãos reguladores do mercado de capitais americano 

são um pouco mais rígidos que os brasileiros, com regra, por vezes, menos restritivas, 

porém com cobrança mais dura de atendimento a estas. 

No Brasil a história de proteção ao investidor que aplica seus recursos no 

mercado de valores mobiliários tem passado por profunda revisão ao longo dos 

últimos anos, tendo como seu maior marco a edição, em 13.11.13, da Instrução CVM 

539 que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e 

operações ao perfil do cliente (suitability). 

A regra consolidou os procedimentos a serem observados para esta 

verificação por parte das pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de 

distribuição e consultores de valores mobiliários, determinando que os agentes 

mencionados não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar 

serviços sem verificar sua adequação ao perfil do cliente. 

Já o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de 

Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo”, publicado em julho de 2015 pela 

ANBIMA, estabelece em seu artigo 9º, a obrigação da Instituição Financeira: 

“IV. Adotar procedimentos formais que possibilitem verificar 
a adequação dos Produtos de Investimento ao perfil do Investidor 

(API), nos termos do Capítulo VI deste Código;” 

O Capítulo VI trata, diretamente, do “DEVER DE VERIFICAR A ADEQUAÇÃO 

DE PERFIL DO INVESTIDOR (API)”. 

Conforme preconiza o próprio código, as IFs devem: 

• Coletar informações, para definição do perfil; 

• Classificação do perfil do investidor, baseado nas informações 

coletadas; e 

• Classificar produtos de investimento por perfil. 

Tudo na forma de processo estruturado e auditável. 

Para definição do objetivo de investimento do Investidor, as instituições devem 

considerar: 

• Período em que será mantido o investimento; 

• As preferências declaradas quanto à assunção de riscos; e 
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• As finalidades do investimento. 

Para determinar da situação financeira do Investidor considera-se: 

• O valor das receitas regulares declaradas; 

• O valor e os ativos que compõem seu patrimônio; e 

• A necessidade futura de recursos declarada. 

Importante levantar o conhecimento sobre investimentos do investidor, 

observando suas declarações de: 

• Tipos de produtos, serviços e operações com os quais o Investidor 

tem familiaridade; 

• A natureza, volume e frequência das operações já realizadas pelo 

Investidor, bem como o período em que tais operações foram 

realizadas; e 

• A formação acadêmica e a experiência profissional do Investidor, 

salvo quando tratar-se de pessoa jurídica. 

O perfil do investidor deve ser atualizado em prazos não superiores a 24 (vinte 

e quatro) meses. 

Por fim, é vedado às instituições participantes recomendar Produtos de 

Investimento quando: 

• O perfil do Investidor não seja adequado ao Produto de 

Investimento; 

• Não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do 

perfil do Investidor; ou 

• As informações relativas ao perfil do Investidor não estejam 

atualizadas. 

O código entrou em vigor em 04 Dez 2016, quando as Instituições Financeiras 

passaram a observar sua indicação de investimento ao perfil indicativo ao Investidor. 
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2.8. Atribuição de Perfil 

Apesar da determinação da ANBIMA de estabelecimento de Adequação do 

Perfil do Investidor (API), a informação é dada pelo Investidor, com a Instituição 

executando seu processo que estabelece um perfil, pretensamente adequado àquele 

investidor. 

Nada obstante, o perfil pode não representar a realidade do investidor, seja 

por conta da qualidade e atenção dada no momento do fornecimento das informações, 

seja na assertividade do processo de atribuição de perfis. 

Frise-se que avaliar o processo de atribuição, a adequação ou não do API ao 

que investidor tem na realidade, não está entre os objetivos deste trabalho. 

No Brasil, embora seja possível encontrar outras classificações, os 

investimentos são separados em 3 perfis, a depender das características dos seus 

ativos financeiros, por exemplo: 

• Os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes; 

• O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao 

produto; 

• A existência de garantias; 

• Os prazos de carência; 

• A volatilidade histórica do produto. 

De onde se tira os perfis que estariam adequados ao ativo. 

Cabe a cada Instituição financeira criar seu conjunto de perfis, que não 

precisam se restringir a 3, como preconiza a ANBIMA, mas todos os perfis criados 

pela Instituição devem guardar relação com os 3 ali apresentados. Por fim, 

independentemente de quantos perfis a IF criar, é mandatório que todos ser refiram 

àqueles definidos pela ANBIMA. 

Após a atribuição de adequação do Perfil do Investidor, as Instituições 

associarão produtos, serviços e operações a serem oferecidos a cada perfil de 

investimentos de clientes. 

Nesse sentido, é vedado recomendar produtos ou serviços aos clientes em 

que a recomendação implique em custos excessivos e inadequados ao perfil do 

cliente, quando: 

• O perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço; 
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• Não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do 

perfil do cliente – perfil não atribuído por falta de resposta ao 

questionário suitability pelo cliente; 

• As informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas 

– questionário respondido pelo cliente há mais de 24 meses; ou: 

• Não avaliar os custos diretos e indiretos associados aos produtos e 

serviços quando da recomendação de produtos, isoladamente ou 

em conjunto, a fim de evitar custos excessivos e inadequados ao 

perfil do investidor. 

No caso estudado, a Instituição definiu 4 perfis, conforme descrito a seguir.  

CONSERVADOR 

Investidores que priorizam a preservação de seus recursos, evitando correr 

riscos que possam comprometer seu patrimônio. 

O investidor conservador possui a segurança como ponto decisivo para as 

suas aplicações, assumindo os menores riscos possíveis. Visa a preservação de seu 

patrimônio por meio de investimentos sólidos e que buscam retorno seguro dentro do 

seu horizonte de investimento, sem aceitar perdas momentâneas, de curto prazo. 

Na montagem do conjunto de investimento que devem ser oferecidos ao 

investidor conservador estão produtos financeiros com menor risco do mercado, 

incluídos na carteira apenas ativos cujas características limitam a perda máxima, 

existência de garantia protegendo o principal investido, como: ativos bancários 

protegidos pelo FGC, letras financeiras de emissores de rating equivalente ao 

soberano ou títulos públicos e prazos de carências adequados. 

Para determinação dos ativos, considera-se aqueles emissores classificados 

como invesment grade. 

• Produtos comumente Indicados: 

• Títulos Públicos; 

• Letra Financeira; 

• LCI; 

• LCA; 

• LC; 

• CDB; 

• Fundos de Investimentos em Renda Fixa; 
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• Fundos de Investimentos Referenciado; 

• Fundos de Investimentos Previdenciário Renda Fixa; 

• Debêntures; 

• Entre outros. 

MODERADO 

Investidores que aceitam correr algum risco em busca de melhor 

rentabilidade. 

Este perfil tem a segurança como importante, mas ele busca retornos acima 

da média, de modo que aceita, dessa forma, assumir algum risco. Com isto aceita que 

parte de seu patrimônio pode ser alocado em renda variável e o restante em 

aplicações mais estáveis. Com investimentos cuja perda máxima seja equivalente ao 

valor investido, podendo não haver garantias totais e prazos de carências, aí incluídos 

ativos com risco de crédito, bem como ações. 

Ainda, em análise do perfil dos emissores, são considerados aqueles 

classificados como invesment grade e médio risco. 

Os Fundos de Investimentos, apesar de parte relevante da classe 

multimercado e ações permitir alavancagem, as políticas de riscos aplicadas a tais 

fundos torna pouco provável as chances de o investidor ter perda de valor superior ao 

patrimônio. 

• Produtos mais Indicados: 

• Títulos Públicos; 

• Letra Financeira; 

• Letra Financeira Subordinada; 

• LCI; 

• LCA; 

• LC; 

• CDB; 

• CRA; 

• CRI; 

• Debêntures; 

• Fundos de Investimentos em Renda Fixa; 

• Fundos de Investimentos Referenciado; 

• Fundos de Investimentos Previdenciário Renda Fixa 
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• Fundos de Investimentos Previdenciário Multimercados; 

• Fundos de Investimentos Multimercados; 

• Fundos de Investimentos Cambial; 

• Fundo de Investimentos em Ações; 

• Fundos Imobiliários; 

• COE - Valor Nominal Protegido Classe Moderado; 

• Entre outros.  

ARROJADO 

O perfil de investidor arrojado está associado a clientes que possuem 

conhecimento do mercado e aceitam exposição a riscos em busca de ganhos 

adicionais a médio e longo prazos. Limita-se as perdas ao valor investido. Os perfis 

dos emissores são aqueles classificados como invesment grade, médio risco e alto 

risco.  

Este tipo de investidor direciona seus recursos para investimentos de maior 

volatilidade. 

Produtos Indicados: 

• Todos os ativos presentes no mercado, com a liberdade de alocação 

sob o risco de perda aceita pelo investidor. 

• Fundos de Investimentos em Ações; 

• Fundos de Investimentos Cambial; 

• Fundos de Investimentos Multimercado; 

• Fundos de Investimentos em Renda Fixa. 

AGRESSIVO 

Investidores inclinados a correr riscos visando máxima rentabilidade possível 

para seus investimentos. 

O perfil de investidor agressivo está associado a clientes que possuem total 

conhecimento e amplo domínio do mercado de capitais. Este cliente busca retornos 

muito expressivos dentro do seu horizonte de investimento, suportando quaisquer 

riscos, podendo não haver garantias e com tempo de carência para liquidez. 

Tal modalidade de investidor realiza, em regra, as chamadas operações 

"alavancadas", ciente das chances de perda acima do valor total investido. 

Produtos Indicados: 
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• Todos os ativos presentes no mercado, com a liberdade de alocação 

sob o risco de perda aceita pelo investidor. 

• Fundos de Investimentos em Participações Multiestratégico; 

• Fundos de Investimento em Ações IBrX Ativo; 

• Fundos de Investimento em Ações Ibovespa Ativo; 

• Fundos de Investimento em Ações Small Caps Ativo; 

• Fundo de investimento do fundo de garantia por tempo de serviço; 

• Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;  

• Fundo de investimento imobiliário; e 

• Ações. 

Embora seja atribuído um perfil ao investidor, não está proibido que o mesmo 

ordene investimento em ativos com risco maior que aquele que estaria, teoricamente, 

a ele adequado. Para tal, as instituições informam que o investidor está tentando 

investir em um ativo não adequado ao seu perfil, solicitando que o mesmo atualize o 

perfil ou declare, expressamente, estar ciente da ausência, desatualização ou 

inadequação de perfil, assumindo o risco deste investimento. 

Por fim, na amostra encontram-se investidores nos vários perfis adotados pelo 

Banco, de forma resumida: 

Investidores conservadores, aqueles que priorizam a preservação de seus 

recursos e não se sentem confortáveis em correr riscos que possam comprometer, 

ainda que momentaneamente, o seu patrimônio. 

Investidores moderados, os que aceitam correr poucos riscos em busca de 

melhor rentabilidade e direcionam a maior parte de seus recursos em aplicações mais 

seguras. 

Investidores arrojados, que possuem conhecimento de mercado e aceitam 

maior exposição ao risco em busca de ganhos a médio e longo prazo. Direcionam boa 

parte de seus recursos sem investimentos de maior volatilidade. 

Investidores agressivos, os quais aceitam correr riscos em busca de maior 

rentabilidade e não se preocupam com flutuações momentâneas de mercado. Em 

geral, focam em resultado a longo prazo. 

Investidores sem API (RE) – aqueles que se recusaram a aplicação o 

formulário de Adequação do Perfil do Investidor e assumiram o risco de investimento, 

formalmente. 
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2.9. Finanças Comportamentais 

As teorias tradicionais de Finanças foram construídas a partir de uma 

abordagem neoclássica, cuja premissa é que os agentes econômicos avaliaram 

decisões utilizando critérios de escolha racionais, de acordo com os conceitos da 

utilidade esperada (SAVAGE,1954). Como consequência, todos atuariam 

individualmente de maneira racional e os mercados alocariam os recursos de maneira 

ótima. 

O conceito de utilidade esperada vem de estudos de Von Neumann e 

Morgenstern (1944). O pressuposto é de que os indivíduos preenchem condições de 

completude, o que poderia ser representado por uma função de utilidade. Porém, 

pesquisas empíricas demonstraram que as pessoas, muitas vezes, não seguem tais 

abordagens. 

Ao longo das últimas décadas, os resultados de uma série de experimentos, 

com destaque para o trabalho apresentado por dois psicólogos, Kahneman e Tversky 

(1979), mostraram que os agentes econômicos exibem padrões de preferência 

incompatíveis com a teoria da utilidade esperada. Tais resultados colocaram as 

teorias baseadas no agente racional em questionamento e deram impulso ao 

surgimento de uma série de abordagens alternativas, dentre elas a Teoria do 

Prospecto ou da Perspectiva. 

Deste trabalho, Kahneman e Tversky (1974) identificaram dois padrões de 

comportamento até então ignorados pelas abordagens clássicas: a falta de 

autocontrole do tomador de decisão e a dificuldade em entender plenamente o 

conjunto de informações que delineiam a situação com a qual o tomador de decisão 

está lidando (Barbedo e Silva, 2008). Segundo suas investigações, os seres humanos 

têm dificuldade para avaliar a probabilidade de eventos incertos. 

Segundo Kahneman (2012), heurística é um procedimento simples que ajuda 

a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas 

difíceis. 

A heurística é um meio de simplificar tarefas impossíveis. Neste sentido, uma 

das ideias centrais ao tratar de heurísticas diz respeito à substituição. As pessoas se 

utilizam de heurísticas, por exemplo, ao fazer julgamentos de probabilidade sem 

sequer ter estudado probabilidade alguma vez na vida. Segundo Burton e Shah 

(2013), as heurísticas tendem a aparecer quando um indivíduo tem dificuldade de 

compreender uma situação/problema e que ele precisa tomar uma decisão. 
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No trabalho citado, os pesquisadores descreveram 3 heurísticas que são 

empregadas para avaliar probabilidades e prever valores e enumeram os vieses 

sistemáticos que emanam de tais heurísticas. As três heurísticas são a 

disponibilidade, representatividade e ancoragem (Karheman e Tversky, (1974)). 

A disponibilidade pressupõe que as pessoas fazem suas avaliações e 

estimativas, mais frequentemente, com base em informações que estão mais fáceis 

de recuperar de sua memória. 

A representatividade trata do fato de que as pessoas dão mais importância às 

informações mais recentes, do período presente ou de um passado próximo, na hora 

da tomada de decisão e de julgamentos. A heurística da representatividade é a 

tendência em utilizar estereótipos para realizar julgamentos. Um exemplo desta 

heurística no campo das finanças é crer que o desempenho brilhante de uma 

organização no passado é "representativo" de um desempenho geral que a empresa 

continuará a obter no futuro (Boussaidi, 2013). 

A ancoragem se baseia no fato de que os indivíduos tendem a fazer uma 

estimativa a partir de um valor inicial (âncora) que é utilizado como referência para 

uma decisão final, independentemente se há ou não relação lógica ente a referência 

e a estimativa que se precisa fazer. A heurística da ancoragem aparece quando se 

está tentando fazer uma aposta em algo sobre o que se tem informações muito 

limitadas (Burton e Shah (2013)). 

A conclusão da Teoria da Perspectiva é que o indivíduo é avesso a perdas. 

Assumindo riscos que não assumiria em uma situação normal, simplesmente para 

evitar que essas perdas ocorram, o que resulta em propensão a risco no campo das 

perdas. O campo dos ganhos, o homem prefere a certeza, o que acaba gerando 

aversão a risco (Kobberling e Wakker, 2005). 

2.10. Efeito manada 

Alguns autores defendem que os preços seguem padrões que só se 

explicariam pela teoria de Finanças Comportamentais, visto que muito da Moderna 

Teoria de Finanças (MTF) não são possíveis de comprovar empiricamente. 

Mesmo antes da crise de 2008, a teoria de Finanças Corporativas já havia 

ganhado relevância quando os trabalhos de Daniel Kahneman e Vernon Smith 

receberam o prêmio Nobel de Economia em 2002. 
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Ao considerar aspectos psicológicos dos seres humanos, os modelos de 

Finanças Comportamentais envolvem a possibilidade de irracionalidade dos agentes 

e pretendem preencher as lacunas teóricas deixadas pela MTF. As Finanças 

Comportamentais se valem de conhecimento de várias áreas, desde psicologia, 

passando por economia, até finanças, criando modelos mais complexos que 

consideram os vieses cognitivos no momento de tomada de decisão. 

Dentro das várias contribuições das Finanças Comportamentais, observando-

se os eventos naturais, temos que as multidões estão sujeitas ao que se chama de 

“efeito manada”. Aplicado aos seres humanos, refere-se à tendência das pessoas de 

seguirem um grande influenciador ou mesmo um determinado grupo, sem a decisão 

passar, necessariamente, por uma reflexão individual. 

Em situações de pânico ou comoção, tendem a reagir em ímpeto, em um 

mesmo sentido, sem autocrítica ou raciocínio de parte de cada indivíduo, perdendo o 

senso, arrasando tudo, deixando de lado as informações e crenças sobre um ativo e 

seu preço justo. O que vai de encontro à hipótese de que os preços se movimentam 

por meio de um passeio aleatório. Bikhchandani, Hirshleifer e Welch (1992) 

argumentam que este fenômeno pode levar a uma perda de informação e a uma 

deterioração da informação agregada. 

Um dos objetivos deste trabalho é identificar a ocorrência do fenômeno 

manada em ativos no mercado brasileiro de ações e estabelecer a relação disto com 

o movimento de saída ou entrada de posição de investidores com Adequação de Perfil 

de Investidor distintos. Com isto visarei apontar se o API de fato é determinante nos 

movimentos dos investidores do Home Broker do Banco em ações é mantido dentro 

do previsto pela MTF, numa amostra no período de 01/01/2016 a 22/12/2018. 

2.11. Reversão à Média 

Em 1985, os economistas comportamentais Werner De Bondt e Richard 

Thaler publicaram um artigo intitulado “Does the Stock Market Overreact?” (O 

mercado de ações reage exageradamente?). No texto, basicamente eles analisavam 

como se comportaram os preços de dois grupos de ações: das que subiram muito e 

das que caíram muito. 

A conclusão do estudo foi que as vencedoras tendiam a se tornar perdedoras 

e vice-versa. Ou seja, ter vendido ações que subiram exageradamente e comprado 

as que caíram muito traria retornos maiores que a média. 
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Isso pode ser explicado pelo fato de que os investidores não são totalmente 

racionais — como propunha a teoria clássica da economia — e reagem 

exageradamente em algumas situações, gerando claro reflexo nos preços. 

O resultado dos estudos conduzidos por De Bondt e Thaler estão mais ligados 

ao comportamento dos investidores do que aos ativos em si. 

Embora a Hipótese de Mercado Eficiente (HME) pregue que as decisões do 

agente econômico sejam baseadas na maximização da utilidade esperada e que os 

preços das ações sigam um passeio aleatório (Martingale), esta concepção foi 

colocada à prova na crise econômica de 2008, gerando perdas mundo a fora, 

questionando a tal eficiência dos mercados e de modelos econômicos/financeiros. 

Em tese, pode-se considerar que se estabelece um preço alvo, e se fica 

orbitando a este preço. Quando a ação ultrapassa este valor para maior, vende-se, 

quando cai abaixo deste valor, compram. 

O estabelecimento de um valor por um ativo, que todos aceitam, os que 

vendem e os que compram, tende a ser sustentado pela HME, logo a Reversão à 

Média seria uma correção no preço de um ativo. 

2.12. Efeito Disposição 

O Efeito Disposição, proposto originalmente por Shefrin e Statman (1985), 

aponta que os investidores tendem a vender ações com lucro em um curto período e 

manter ações com prejuízo por um longo prazo. É um viés comportamental baseado 

na noção de que investidores manifestam relutância para realizar perdas. Shefrin e 

Statman (1985) estruturaram a teoria em quatro elementos: teoria da perspectiva, 

contabilidade mental, aversão ao arrependimento e autocontrole. Um quinto elemento 

foi adicionado por Odean (1998), o viés da reversão à média. 

Este efeito é uma implicação direta da teoria da perspectiva de Kahneman e 

Tversky (1979), teoria que propõe que os tomadores de decisão estruturam suas 

escolhas, primeiramente, em termos de ganho/perdas potenciais relativos a um ponto 

de referência fixado. O próximo passo é utilizar uma função utilidade em forma de S 

(utilidade no domínio de ganhos/perdas), que é côncava na região dos ganhos e 

convexa na região das perdas, refletindo a aversão ao risco no domínio dos ganhos e 

propensão ao risco no domínio das perdas, apresentado por Lucchesi (2010). 
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3. Fatos relevantes da Pesquisa 

Fato importante é que este trabalho se vale de base de dados de negócios 

realizados, sem necessidade de simulação. Todas as operações, valores e datas são 

reais, estando descaracterizados os identificadores dos clientes. 

Não se busca aqui avaliar o quanto o processo e os critérios utilizados pelo 

Banco na submissão da avaliação da Adequação do Perfil do Investidor está ou não 

sendo efetiva. O pressuposto é que o perfil está adequadamente atribuído e o 

comportamento do investidor pode não seguir este perfil, porém por motivos outros 

que não a falha na atribuição do perfil do investidor. 

4. Dados 

4.1. Amostra 

As amostras foram obtidas de três fontes distintas: 

• Índice Ibovespa; 

• Cadastro de Clientes; e 

• Movimentações na Bolsa por Cliente. 

A primeira fonte foi o levantamento do índice Ibovespa da bolsa brasileira 

(BM&FBovespa), base do possível motivador da mudança de posição do investidor 

em seu portfólio de ações. Foram obtidas 747 ocorrências, como fonte a Bloomberg®. 

A segunda traz as informações cadastrais dos investidores, com UF de 

residência, gênero, idade, estado civil, renda, profissão, grau de instrução e 

Adequação do Perfil do Investidor. Informações estas obtidas do banco de dados, 

autorizado, do Home Broker e de solução de Customer Relationship Management 

(CRM). O total foi de 13.634 investidores na amostra. 

A derradeira fonte traz cada operação feita por cada investidor, na 

BM&FBOVESPA, em cada um dos dias compreendidos entre 01/01/2016 e 

31/12/2016 e de 02/07/2017 a 22/12/2018, além da sua custódia diária. Informação 

obtida da base do Home Broker e dos custodiantes. A amostra tinha 1.099.985 

operações unitárias. Além de 356.172 posições de saldo/custodia de clientes. 
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4.2. Tipo de Dados 

Os dados são de diferentes elementos coletados ao longo do tempo. 

• Seção Transversal + Série Histórica 

Neste caso, com dados em Painel Desbalanceado, pois não temos 

observação de dados de todos os elementos ao longo do tempo. O que requer algum 

cuidado, pois pode gerar viés para a análise, sobretudo quando a quantidade de dados 

desbalanceado é menor, a eficiência do estimador diminui. O que não é o caso. 

4.3. Operações Intraday Trading 

Como os dados de custódia refletem toda a movimentação do investidor (Δ 

variação na custódia), sua variação a menor ou a maior, as operações conhecidas 

Day Trading ou Intraday Trading também estão refletidas na base de dados. 

4.4. Tratamento dos Dados 

Como os dados vem com todas as informações de operações, dos vários 

investidores, e como o objetivo é explicar o movimento, diminuição ou aumento da 

sua posição na bolsa, inicialmente foi necessário agrupar todas as operações do 

investidor em um valor, um delta, de saída (-) ou de entrada (+), por vezes zero, por 

dia e por investidor. O que resultou em um consolidado com 356.172 registros. 

Estes valores consolidados são as movimentações diárias por investidor 

(Varia_diaria). Esta variável pode ser negativa, positiva ou igual a zero, neste último 

caso tomou-se como sem movimento na data, para aquele investidor. Para o nosso 

estudo, só importa o movimento do investidor, a atitude que este tomou, e como 

fechou o Ibovespa naquela data. 

O segundo passo foi estabelecer o percentual que este movimento diário do 

cliente representa em sua posição (varia_percentual). Para tal foi feita a divisão do 

valor da Varia_diaria pelo saldo/custódia do investidor. Se de saída (ou diminuição de 

posição), o valor é 0> valor > -100, se valor de entrada (ou aumento na posição), 

assumiria valor positivo ou estável (variação zero).  

Para os valores do índice BOVESPA, foram feitas simulações com: 
Tabela 1 - Valores Índice Ibovespa 

Indicador Formato Descrição 
Ibovespa Percentual Variação do IBOVESPA (D0/D-1) 

IBOV_Varia_2dias Percentual Variação do IBOVESPA (D0/D-2) 

IBOV_Varia_3dias Percentual Variação do IBOVESPA (D0/D-3) 

IBOV_Varia_5dias Percentual Variação do IBOVESPA (D0/D-5) 

Fonte: elaboração própria 
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Todas estas manipulações e transformações de dados foram feitas utilizando 

o Software Excel, da suíte Microsoft Office 365 ®. 

Isto feito, temos agora a base de dados de trabalho, com todos os dados 
validados, compostos por: 

Tabela 2 - Composição da Base de Dados 

Variável Tipo de Dado Descrição 
Código Número Sequencial 

Data_Mov (dd/mm/yyyy) Data do Movimento na BM&FBovespa 

API Texto Código do API (CO MO AR AG RE) 

ID_Cliente Número Identificador descaracterizado do Investidor 

IBOVESPA Percentual Variação diária do Ibovespa (D0/D-1) 

IBOV_Varia_2dias Percentual Variação do Ibovespa (D0/D-2) 

IBOV_Varia_3dias Percentual Variação do Ibovespa (D0/D-3) 

IBOV_Varia_5dias Percentual Variação do Ibovespa (D0/D-5) 

Varia_percentual Percentual 
Variação diária da Custódia/Saldo do Investidor - 
Variável Dependente 

UF Texto UF de Residência do Investidor 

Renda Número Renda Total do Investidor - Auto-declarada 

CO Binário (0/1) Variável Dummy (Perfil Conservador) 

IBOVESPA * CO Percentual Produto entre IBOVESPA e CO 

IBOV_Varia_2dias * CO Percentual Produto entre IBOV_Varia_2dias e CO 

IBOV_Varia_3dias * CO Percentual Produto entre IBOV_Varia_3dias e CO 

IBOV_Varia_5dias * CO Percentual Produto entre IBOV_Varia_5dias e CO 

MO Binário (0/1) Variável Dummy (Perfil Moderado) 

IBOVESPA * MO Percentual Produto entre IBOVESPA e MO 

IBOV_Varia_2dias * MO Percentual Produto entre IBOV_Varia_2dias e MO 

IBOV_Varia_3dias * MO Percentual Produto entre IBOV_Varia_3dias e MO 

IBOV_Varia_5dias * MO Percentual Produto entre IBOV_Varia_5dias e MO 

AR01 Binário (0/1) Variável Dummy (Perfil Arrojado) 

IBOVESPA * AR01 Percentual Produto entre IBOVESPA e AR 

IBOV_Varia_2dias * AR01 Percentual Produto entre IBOV_Varia_2dias e AR 

IBOV_Varia_3dias * AR01 Percentual Produto entre IBOV_Varia_3dias e AR 

IBOV_Varia_5dias * AR01 Percentual Produto entre IBOV_Varia_5dias e AR 

AG Binário (0/1) Variável Dummy (Perfil Agressivo) 

IBOVESPA * AG Percentual Produto entre IBOVESPA e AG 

IBOV_Varia_2dias * AG Percentual Produto entre IBOV_Varia_2dias e AG 

IBOV_Varia_3dias * AG Percentual Produto entre IBOV_Varia_3dias e AG 

IBOV_Varia_5dias * AG Percentual Produto entre IBOV_Varia_5dias e AG 

RE Binário (0/1) Variável Dummy (Recusou-se a aplicar o API) 

IBOVESPA * RE Percentual Produto entre IBOVESPA e RE 

IBOV_Varia_2dias * RE Percentual Produto entre IBOV_Varia_2dias e RE 

IBOV_Varia_3dias * RE Percentual Produto entre IBOV_Varia_3dias e RE 

IBOV_Varia_5dias * RE Percentual Produto entre IBOV_Varia_5dias e RE 

Sexo_M Binário (0/1) Var. Dummy (Gênero (1 - Masculino)) 

CASADO Binário (0/1) Var. Dummy (Estado Civil (1- Casado)) 

NAO_CASADO Binário (0/1) Var. Dummy (Estado Civil (1- Não Casado)) 

SUPERIOR Binário (0/1) Var. Dummy (Nível de Instrução (1 - Superior ou +)) 

ENSINO_MEDIO Binário (0/1) Var. Dummy (Nível de Instrução (1 – Ensino Médio ou -)) 

Região_CO Binário (0/1) Var. Dummy (Região de Residência (1-Centro-Oeste)) 

Região_NO Binário (0/1) Var. Dummy (Região de Residência (1-Nordeste)) 

Região_SE Binário (0/1) Var. Dummy (Região de Residência (1-Sudeste)) 

Região_SU Binário (0/1) Var. Dummy (Região de Residência (1- Sul)) 

Região_NE Binário (0/1) Var. Dummy (Região de Residência (1-Nordeste)) 

Fonte: elaboração própria 

  



29 

 

A seguir, apresento tabulação dos dados, distribuídos por Perfil X Sexo X Operações: 

Tabela 3 - Distribuição dos perfis por # Operação e Sexo 

Perfil Feminino Masculino 
Total 

investidores 
Total 

Operações 
Média Oper/Perfil/Cliente 

AG 33 346 379 42.987 113,42 

AR 186 1.471 1.657 199.728 120,54 

MO 872 5.675 6.547 552.938 84,46 

CO 767 3.746 4.513 245.372 54,37 

RE 115 423 538 7.260 13,49 

TOTAL 1.973 11.661 13.634 1.048.285 76,89 

Fonte: elaboração própria 

Os testes de normalidade da amostra foram feitos utilizando o Software SAS 

System 9.4 ®. 

O gráfico de histograma demonstra que a amostra segue muito bem uma 

distribuição normal, embora com cauda longa à direita.  

Figura 1 - Distribuição de Varia_percentual 

 
Fonte: SAS System versão 9.4 
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Aplicando teste de normalidade, no mesmo Software SAS System 9.4, obtive 

o seguinte resultado: 

Figura 2 - Teste de Normalidade 

 

Fonte: SAS System versão 9.4 

No resultado, com a hipótese nula “normalidade dos dados”, obtivemos: 

• A estatística de Kolmogorov-Smirnov: menos de 1% de rejeição da 

hipótese nula de que os dados têm uma distribuição normal. 

• A estatística de Anderson-Darling e a estatística de Cramér-von 

Mises apontando que a possibilidade de rejeição da hipótese nula é 

inferior a 0,5%. 

Com estes resultados, conclui-se que os dados têm uma distribuição normal, 

conforme apresentado, também, pelo gráfico de histograma. 

4.5. Software de análise de dados 

As análises, avaliações e regressões estatísticas foram feitas utilizando-se o 

Software Eviews®, versão 11. 

4.6. Método 

Para determinar o método de regressão, primeiro avaliei se havia 

heteroscedasticidade nos dados, variância não constante dos erros na estimação do 

modelo. 

4.6.1. White’s Heteroskedasticity test 

O teste utilizado foi o White’s test, via software Eviews, com os resultados 

apresentados no APÊNDICE B – TESTES HETEROSCEDASTICIDADE. 

Em todas aplicações do teste, para o IBOVESPA, IBOV_VARIA_2DIAS, 

IBOV_VARIA_3DIAS, IBOV_VARIA_5DIAS os resultados, testando como hipótese 

nula “homocedasticidade dos dados”, foi de 100% de rejeição da hipótese nula. 
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4.6.2. GLS – Generalized Last Square 

A heteroscedasticidade não elimina as propriedades de inexistência de viés e 

consistência dos estimadores de MQO, no entanto, eles deixam de ter variância 

mínima e eficiência, ou seja, não são os melhores estimadores lineares não-viesados 

(MELNV). 

Para resolver esta dificuldade, as regressões foram feitas com Mínimos 

Quadrados Generalizados, cujos resultados apresento no próximo item. 

5. Resultados 

Distribuiu-se a análise dos resultados em quatro etapas: 

• Avaliar a existência de correlação entre o Ibovespa e as 

movimentações dos investidores durante o período de estudo. 

• Avaliar a correlação entre o Ibovespa e as movimentações dos 

investidores e o comportamento esperado de cada perfil. 

• Avaliar se existe correlação entre o comportamento dos vários 

investidores e suas características, tais como região de residência, 

gênero, grau de instrução e estado civil. 

• Comentar os pressupostos da Teoria da Perspectiva observados 

nos dados avaliados. 

Para isto, utilizou-se técnicas econométricas para avaliar quantitativamente o 

impacto da variação do Índice Ibovespa na decisão de entrada ou saída dos 

investidores na Bolsa, conforme item 4. 

Inicialmente mediu-se a importância quantitativa das mudanças no Ibovespa 

de -1, -2, -3 e -5 dias na decisão do investidor deste grande Banco na Bolsa de Valores 

de São Paulo. Depois, avaliou-se o quanto estas respostas variam de acordo com as 

características dos investidores. Se há e o quanto é significante esta correlação. 

Salvo as variáveis dummy, as datas e os identificadores, os dados estão em 

termos percentuais. 

5.1. Correlação entre o Ibovespa e as movimentações dos investidores 
durante o período de estudo. 

Esta primeira análise buscar responder à pergunta principal: 

“Existe correlação entre o movimento de venda ou de compra de ações na 

Bolsa de Valores de São Paulo com a variação do Ibovespa?” 
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A análise foi feita baseada na execução da seguinte especificação 

econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 휀𝑖𝑡 (1) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. Os 

nossos coeficientes de interesse são 𝛼𝑖 e β, o qual deve captura a resposta do 

investidor à variação percentual do Ibovespa no tempo 𝑡, apresentado como 

𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡. Foi testada a resposta em comparação à variação do Ibovespa de -1, -2, 

-3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a correlação entre os quatro regressores. 

Os quadros de 3 a 6 (APÊNDICE A) reportam as estimativas da regressão (1). 

Observou-se que a cada 1 p.p. de aumento no índice Ibovespa (-1 dia) está associado 

a uma redução média no portfólio do investidor, como mostrado na tabela 4: 

Figura 3 - Correlação Portfólio X Ibovespa 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

5.2. Correlação entre o Ibovespa e as movimentações dos investidores e o 
comportamento esperado de cada perfil. 

Neste ponto buscar-se responder a seguinte pergunta: 

“Existe diferença no comportamento esperado de cada perfil, justificando seu 

movimento de venda ou de compra de ações na Bolsa de Valores de São Paulo com 

a variação do Ibovespa?” 

Tomando como comportamento esperado: 

• Investidores conservadores, aqueles que priorizam a preservação 

de seus recursos e não se sentem confortáveis em correr riscos que 

possam comprometer, ainda que momentaneamente, o seu 

patrimônio. 

(Deveriam sair no primeiro sinal de queda no indicador da 
Bovespa (Ibovespa), e entrar quando este começasse a subir.) 

  

Explicativa intecepto Total Prob

IBOVESPA -15,249 0,304 -14,945 0,0000

IBOV_VARIA_2D -9,79 0,233 -9,557 0,0000

IBOV_VARIA_3D -6,401 0,175 -6,226 0,0000

IBOV_VARIA_5D -5,557 0,185 -5,372 0,0000
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• Investidores moderados, os que aceitam correr poucos riscos em 

busca de melhor rentabilidade e direcionam a maior parte de seus 

recursos em aplicações mais seguras. 

(Deveriam agir como o Conservador, porém com um pouco 
mais de tolerância e um pouco mais de capacidade de 
observar/antecipar os movimentos de compra e venda.) 

• Investidores arrojados, que possuem conhecimento de mercado e 

aceitam maior exposição ao risco em busca de ganhos a médio e 

longo prazo. Direcionam boa parte de seus recursos sem 

investimentos de maior volatilidade. 

(Espera-se maior tolerância ao risco, apostar em ganho a 
médio prazo e pouco movimentação nas suas posições) 

• Investidores agressivos, os quais aceitam correr riscos em busca de 

maior rentabilidade e não se preocupam com flutuações 

momentâneas de mercado. Em geral, focam em resultado a longo 

prazo. 

(Espera-se grande tolerância ao risco, apostar em ganho a 
longo prazo e pouquíssima movimentação nas suas 

posições) 

• Investidores sem API (RE) – aqueles que se recusaram a aplicação 

o formulário de Adequação do Perfil do Investidor e assumiram o 

risco de investimento, formalmente. 

(Perfil não definido) 

A análise foi feita baseada na execução da seguinte especificação 

econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 𝛽1 𝐶𝑂 + 𝛽2 𝑀𝑂 + 𝛽3 𝐴𝑅 + 𝛽4 𝐴𝐺 + 𝛿1 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗

𝐶𝑂 + 𝛿2 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗  𝑀𝑂 + 𝛿3 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗  𝐴𝑅 + 𝛿4 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗  𝐴𝐺 + 휀𝑖𝑡  (2) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. O 

nosso coeficiente de interesse são os 𝛼𝑖,  𝛽, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 𝑒 𝛽4 , 𝛿1 , 𝛿2 , 𝛿3 𝑒  𝛿4 , os quais 

devem capturar a resposta do investidor de cada perfil (API) à variação percentual do 

Ibovespa no tempo 𝑡, apresentado como 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡. Importante a inserção da relação 

𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 * a variável dummy do perfil, o que captura o choque da variação do 

Ibovespa em cada perfil. Foi testada a resposta em comparação à variação do 

Ibovespa de -1, -2, -3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a correlação entre os 
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quatro regressores. Conforme tabela 2, as variáveis CO, MO, AR, AG e RE são 

variáreis dummy, mutuamente exclusivas, representando cada tipo de perfil. 

Os quadros 5 a 8 (APÊNDICE A) reportam as estimativas da regressão (2). 

Observou-se que: 

• Para o Ibovespa (-1) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor, embora 

a variável de choque 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 *CO não tenha significância. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa está associada uma 

variação média 4,947 p.p., em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 4 - Correlação Portfólio X Ibovespa X Perfil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-2) está associada 

uma variação média 1,822 p.p., no portfólio do investidor, além de: 

Figura 5 - Correlação Portfólio X Ibov_varia_2dias X Perfil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. As 

variáveis de choque 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎_3𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡 *AR01a, 

𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎_3𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡 *AG e a variável AR01 tem pouca significância 

na explicação da variável dependente Varia_percentual. 

  

PERFIL Choque Dummy intecepto Total

CO (Conservador) -1,705 0,022 0,096 -1,587

MO (Moderado) -9,609 0,154 0,096 -9,359

AR01 (Arrojado) -11,234 0,155 0,096 -10,983

AG (Agressivo) 3,885 -0,073 0,096 3,908

RE (Recusou-se) 0 0 0,096 0,096

PERFIL Choque Dummy intecepto Total

CO (Conservador) -8,143 0,366 0,097 -7,68

MO (Moderado) -10,387 0,101 0,097 -10,189

AR01 (Arrojado) -10,355 0,065 0,097 -10,193

AG (Agressivo) -2,402 -0,076 0,097 -2,381

RE (Recusou-se) 0 0 0,097 0,097
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o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-3) está associada 

uma variação média 0,972 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 6 - Correlação Portfólio X Ibov_varia_3dias X Perfil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. A 

variável MO tem pouca significância na explicação da variável 

dependente Varia_percentual. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-5) está associada 

uma variação média 0,643 p.p., no portfólio do investidor, além de: 

Figura 7 - Correlação Portfólio X Ibov_varia_5dias X Perfil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

5.3. Correlação entre o comportamento dos vários investidores e suas 
características 

A questão aqui é verificar a seguinte pergunta: 

“Existe diferença no comportamento do investidor, a depender de suas 

características, tais como região de residência, sexo, grau de instrução ou estado civil, 

justificando seu movimento de venda ou de compra de ações na Bolsa de Valores de 

São Paulo com a variação do Ibovespa?” 

  

PERFIL Choque Dummy intecepto Total

CO (Conservador) -3,705 0,412 0,718 -2,575

MO (Moderado) -2,072 0,023 0,718 -1,331

AR01 (Arrojado) -0,181 -0,017 0,718 0,52

AG (Agressivo) 0,618 -0,05 0,718 1,286

RE (Recusou-se) 0 0 0,718 0,718

PERFIL Choque Dummy intecepto Total

CO (Conservador) -4,693 0,238 0,199 -4,256

MO (Moderado) -6,096 -0,011 0,199 -5,908

AR01 (Arrojado) -2,191 -0,133 0,199 -2,125

AG (Agressivo) -0,758 -0,179 0,199 -0,738

RE (Recusou-se) 0 0 0,199 0,199
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5.3.1. Correlação entre o comportamento dos vários investidores e sua região 
de residência 

Analisa-se se o comportamento do investidor varia a depender da sua região 

de residência, a análise foi feita baseada na execução da seguinte especificação 

econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 𝛽1 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝐶𝑂 + 𝛽2 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑁𝐸 + 𝛽3 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑆𝐸 +

𝛽5 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑆𝑈 + 𝛿1 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝐶𝑂 + 𝛿2 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑁𝐸 +

𝛿3 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑆𝐸 + 𝛿4 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 ∗  𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜𝑆𝑈 + 휀𝑖𝑡 (3) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. O 

nosso coeficiente de interesse são os 𝛽, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 , 𝛽4 , 𝛿1 , 𝛿2 , 𝛿3 𝑒  𝛿4 , os quais devem 

capturar a resposta do investidor de cada região à variação percentual do Ibovespa 

no tempo 𝑡, apresentado como 𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡.  Importante a inserção da relação 

𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 * a variável dummy da região, o que captura o choque da variação do 

Ibovespa em cada Região. Foi testada a resposta em comparação à variação do 

Ibovespa de -1, -2, -3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a correção entre os 

quatro regressores. Conforme tabela 2, as variáveis Região_CO, Região_NE, 

Região_NO, Região_SE e Região_SU são variáreis dummy, mutuamente exclusivas, 

representando a região de residência do investidor. 

Os quadros 9 a 12 (APÊNDICE A) reportam as estimativas da regressão (3). 

Observou-se que: 

• Para o Ibovespa (-1) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa está associada uma 

variação média 7,281 p.p., em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

 Figura 8 - Correlação Portfólio X Ibovespa X Região 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

  

Região Choque Dummy intecepto Total

CO (Centro-Oeste) -4,943 -0,081 0,29 -4,734

NE (Nordeste) -2,225 0,117 0,29 -1,818

SE (Sudeste) -7,525 0,066 0,29 -7,169

SU (Sul) -2,524 -0,146 0,29 -2,38

NO (Norte) 0 0 0,29 0,29
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• Para o IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-2) está associada 

uma variação média 8,006 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 9 - Correlação Portfólio X Ibov_varia_2dias X Região 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. As 

variáveis de choque 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣_𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎_3𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡 *Regiao_NE tem quase 

nenhuma significância na explicação da variável dependente 

Varia_percentual. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-3) está associada 

uma variação média 7,074 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 10 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_3dias X Região 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

  

Região Choque Dummy intecepto Total

CO (Centro-Oeste) -1,713 -0,201 0,454 -1,46

NE (Nordeste) 1,96 -0,058 0,454 2,356

SE (Sudeste) -2,521 -0,201 0,454 -2,268

SU (Sul) 7,239 -0,396 0,454 7,297

NO (Norte) 0 0 0,454 0,454

Região Choque Dummy intecepto Total

CO (Centro-Oeste) -5,345 0,139 0,394 -4,812

NE (Nordeste) -4,989 0,234 0,394 -4,361

SE (Sudeste) -4,456 0,089 0,394 -3,973

SU (Sul) 1,419 -0,073 0,394 1,74

NO (Norte) 0 0 0,394 0,394
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• Para o IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-5) está associada 

uma variação média 1,669, em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 11 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_5dias X Região 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

5.3.2. Correlação entre o comportamento dos vários investidores e seu gênero 

Objetiva-se analisar se a sensibilidade do investidor aos movimentos do 

Ibovespa depende do seu gênero, executando-se da seguinte especificação 

econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 𝛽1 𝑆𝑒𝑥𝑜_𝑛 + 휀𝑖𝑡 (4) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. O 

nosso coeficiente de interesse são os 𝛽 e 𝛽1, os quais devem capturar a resposta do 

investidor de cada gênero à variação percentual do Ibovespa no tempo 𝑡, apresentado 

como 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡. Foi testada a resposta em comparação à variação do Ibovespa de 

-1, -2, -3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a correção entre os quatro 

regressores. Conforme tabela 2, a variável Sexo_n é uma dummy, sendo igual a 1 

quando o sexo é masculino, e zero se feminino. 

Os quadros de 13 a 16 reportam as estimativas da regressão (4). Observou-

se que: 

• Para o Ibovespa (-1) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa está associada uma 

variação média 14,234 p.p., em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 12 - Correlação Portfolio X Ibovespa X Gênero 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

Região Choque Dummy intecepto Total

CO (Centro-Oeste) -5,345 0,139 0,13 -5,076

NE (Nordeste) -4,989 0,234 0,13 -4,625

SE (Sudeste) -4,456 0,089 0,13 -4,237

SU (Sul) 1,419 -0,073 0,13 1,476

NO (Norte) 0 0 0,13 0,13

Gênero Dummy intecepto Total

Masculino 0,265 0,091 0,356

Feminino 0 0,091 0,091
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• Para o IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-2) está associada 

uma variação média 8,360 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 13 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_2dias X Gênero 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-3) está associada 

uma variação média 6,624 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 14 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_3dias X Gênero 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-5) está associada 

uma variação média 5,582, em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 15 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_5dias X Gênero 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

5.3.3. Correlação entre o comportamento dos vários investidores e seu grau 
de instrução 

O objetivo é para testar se e o quanto o grau de instrução muda a sensibilidade 

do investidor aos movimentos do Ibovespa, para tal executou-se A análise foi feita 

baseada na execução da seguinte especificação econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 𝛽1 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 휀𝑖𝑡 (5) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. O 

nosso coeficiente de interesse são os 𝛽 𝑒 𝛽1, os quais devem capturar a resposta do 

Gênero Dummy intecepto Total

Masculino 0,229 0,076 0,305

Feminino 0 0,076 0,076

Gênero Dummy intecepto Total

Masculino 0,12 0,083 0,203

Feminino 0 0,083 0,083

Gênero Dummy intecepto Total

Masculino 0,126 0,097 0,223

Feminino 0 0,097 0,097
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investidor com curso superior à variação percentual do Ibovespa no tempo 𝑡, 

apresentado como 𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡. Foi testada a resposta em comparação à variação do 

Ibovespa de -1, -2, -3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a correção entre os 

quatro regressores. Conforme tabela 2, a variável Superior é uma dummy, sendo igual 

a 1 quando o investidor tem curso superior, e zero se não. 

Os quadros de 17 a 20 reportam as estimativas da regressão (5). Observou-

se que: 

• Para o Ibovespa (-1) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa está associada uma 

variação média 12,761 p.p., em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 16 - Correlação Portfolio X Ibovespa X Grau de Instrução 

  
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-2) está associada 

uma variação média 7,809 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 17 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_2dias X Grau de Instrução 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-3) está associada 

uma variação média 6,803 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 18 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_3dias X Grau de Instrução 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

Grau de Instrução Dummy intecepto Total

Superior -0,3 0,365 0,065

Nível Médio 0 0,365 0,365

Grau de Instrução Dummy intecepto Total

Superior -0,271 0,336 0,065

Nível Médio 0 0,336 0,336

Grau de Instrução Dummy intecepto Total

Superior -0,149 0,215 0,066

Nível Médio 0 0,215 0,215
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• Para o IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-5) está associada 

uma variação média 5,087, em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 19 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_2dias X Grau de Instrução 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

5.3.4. Correlação entre o comportamento dos vários investidores e seu estado 
civil 

A análise é para testar se o estado civil impactaria a sensibilidade do investidor 

aos movimentos do Ibovespa, para tal executou-se da seguinte especificação 

econométrica: 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡 + 𝛽1 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 + 휀𝑖𝑡 (6) 

Onde ∆𝑌𝑖𝑡 é a variação porcentual do portfólio do investidor 𝑖, no tempo 𝑡. O 

nosso coeficiente de interesse são os 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 , 𝛽4  𝑒 𝛽5 , os quais devem capturar a 

resposta do investidor de cada estado civil à variação percentual do Ibovespa no 

tempo 𝑡, apresentado como 𝛽𝛥𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡. Foi testada a resposta em comparação à 

variação do Ibovespa de -1, -2, -3 e -5 dias, de forma separada. Evitando-se a 

correção entre os quatro regressores. Conforme tabela 2, a variável Casado é uma 

dummy, sendo igual a 1 quando o investidor tem estado civil declarado como casado, 

e zero se não. 

Os quadros de 21 a 24 reportam as estimativas da regressão (6). Observou-

se que: 

• Para o Ibovespa (-1) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa está associada uma 

variação média 10,393 p.p., em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 20 - Correlação Portfolio X Ibovespa X Estado Civil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

Grau de Instrução Dummy intecepto Total

Superior -0,182 0,255 0,073

Nível Médio 0 0,255 0,255

Estado Civil Dummy intecepto Total

Casado -0,267 0,402 0,135

Não Casado 0 0,402 0,402
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• Para o IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-2) está associada 

uma variação média 8,816 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 21 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_2dias X Estado Civil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-3) está associada 

uma variação média 5,748 p.p., em sentido inverso, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 22 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_3dias X Estado Civil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

• Para o IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

• As variáveis explicam muito bem o movimento do investidor. 

o A cada variação de 1 p.p. no índice Ibovespa (-5) está associada 

uma variação média 4,733, em sentido contrário, no portfólio do 

investidor, além de: 

Figura 23 - Correlação Portfolio X Ibov_varia_5dias X Estado Civil 

 
Fonte: Software Eviews®, versão 11 

  

Estado Civil Dummy intecepto Total

Casado -0,201 0,343 0,142

Não Casado 0 0,343 0,343

Estado Civil Dummy intecepto Total

Casado -0,226 0,306 0,08

Não Casado 0 0,306 0,306

Estado Civil Dummy intecepto Total

Casado -0,23 0,335 0,105

Não Casado 0 0,335 0,335
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6. Conclusão 

No geral, o que se observa é que, conforme resultado apresentado no item 

5.1, as regressões executadas com as variáveis Ibovespa, Ibov_varia_2dias, 

Ibov_varia_3dias e Ibov_varia_5dias são estatisticamente significantes e os 

coeficientes apresentam sinal negativo. 

Este fato corrobora a hipótese de que os investidores utilizam a estratégia de 

reversão à média na hora de operar. O que significa que estes tendem a vender 

quando há variação positiva no índice, da mesma forma que tendem a comprar, no 

caso de queda no índice. 

Quando se observa o comportamento dos vários perfis em cada período de 

média de variação do Ibovespa, podemos considerar alguns comportamentos típicos, 

sobretudo no tocante à interação do indicie com a variável dummy de cada perfil: 

• IBOVESPA (-1) 

Os perfis têm comportamento como imaginado, o conservador se 

comporta de forma pouco explicada pelo movimento do Ibovespa, 

além de que os perfis mais conservadores têm movimentos menos 

intensos, em relação aos mais agressivos. O que pode denotar a 

falta de conhecimento do mercado e pouco acompanhamento diário 

do mesmo. Além de que o agressivo tem movimento na mesma 

direção do Ibovespa (-1), o que pode dizer que este acredita que 

aquele é o primeiro movimento do índice naquela direção, e que virá 

mais. 

• IBOV_VARIA_2DIAS (-2) 

Aqui todos perfis respeitam bem a ideia de Retorno ao Preço Médio, 

com os mais conservadores indo um pouco mais intensamente em 

seus movimentos, em relação ao Ibovespa (-1). Os mais agressivos 

já diminuem sua movimentação, com o coeficiente de interação do 

Ibovespa com seu perfil, o que potencializa o efeito da varia do 

Ibovespa naquele perfil, menor que no de Ibovespa (-1). 
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• IBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

Este é o índice que menos está explicando a movimentação dos 

investidores. Somente o perfil CO (Conservador) é estatisticamente 

significante, o que impede qualquer conclusão sobre 

comportamento de perfis. 

• IBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

Por último, com 5 dias de defasagem, apenas o perfil MO 

(Moderado) deixa de ser significante, e fica claro que os 

conservadores sofrem mais impacto do Ibovespa médio em 5 dias 

que os mais agressivos (AR01 e AG). O coeficiente de choque do 

Conservador em -5 é o maior apresentado, na mão contrária, para o 

Agressivo, dos significantes, é o mais baixo. 

Os vários perfis têm comportamento que levam a crer que os Conservadores 

se movimento, aproximadamente como os Agressivos, porém com uma defasagem 

entre a ocorrência de variação no Ibovespa e sua movimentação. Isto poderia ser 

explicado pela menor exposição dos conservadores ao mercado. 

Quando se olha o corte por Região, novamente o IBOV_VARIA_3DIAS é o 

período menos explicado, neste caso para a região nordeste. No período IBOVESPA 

(-1) todos andam em sentido contrário ao índice, com uma interação bastante grande 

de cada região. A curiosidade fica sobre o comportamento dos investidores da região 

sul, que em -2, -3 e -5, tem comportamento diverso dos outros, acompanhando a 

direção do índice, ou seja, se o Ibovespa vem caindo, eles vendem, se está subindo, 

eles compram. 

Olhando o comportamento dos investidores por Gênero, não se observa 

grande diferença de comportamento entre estes, com coeficientes muito baixos para 

o caso de gênero masculino. Sempre com comportamento diverso do índice, 

comprando na queda e vendendo quando sobe. Diminuindo a intensidade de 

movimentação de -1, para -2, para -3 e, finalmente, -5. 

Quanto o Grau de Instrução, pouca é a diferença de comportamento daqueles 

que têm curso médio daqueles com curso superior, sendo estes últimos os que 

potencializam um pouco mais a variação do Ibovespa em suas movimentações. Nada 

muito importante. 
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Da mesma forma, em relação ao Estado Civil, os Casados são um pouco mais 

agressivos na sua movimentação, também em sentido contrário ao Ibovespa, do que 

os solteiros. Embora não me pareça relevante esta diferença. 

Conclui-se que os investidores utilizam todos movimentos do Ibovespa 

testados (-1, -2, -3 e -5 dias) para definir suas estratégias de investimento.  

Não foi possível observar um efeito manada, pois o estudo não identificou 

movimento de investidores seguindo movimento de outros investidores. 

Dado que os resultados apontaram que os investidores vendem seus papéis 

quando o Índice Bovespa (Ibovespa) sobe, e compram quando este índice cai, 

parecem preferir estratégias de reversão à média no curto prazo. 

É como se estes estabelecessem um preço alvo, e ficassem orbitando a este 

preço. Quando a ação ultrapassa este valor para maior, vende-se, quando cai abaixo 

deste valor, compram. O que é condizente com a heurística da Ancoragem. 

O que se observa é que a variação no índice do Ibovespa em -1, -2, -3 e -5 

explicam muito bem as movimentações dos investidores em seu portfólio, porém para 

os perfis mais conservadores (CO e MO) esta movimentação sofre uma defasagem, 

com um efeito mais intenso após 3 dias, inverso aos perfis mais agressivos (AR01 e 

AG). 

Finalmente, pode-se observar que o investidor é, de fato, influenciado pelo 

Ibovespa, pela performance passada da ação para determinar suas decisões de 

investimento, embora em direção inversa do índice. Um claro comportamento de 

reversão à média. 
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APÊNDICE A - REGRESSÕES 

Quadro 1 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA (-1) 

 

 

Quadro 2 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) 
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Quadro 3 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) 

  

 

Quadro 4 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) 

 

  



50 

 
Quadro 5 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA X PERFIS 

 

 

Quadro 6 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) x PERFIS 
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Quadro 7 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) x PERFIS 

 

 

Quadro 8 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) x PERFIS 
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Quadro 9 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA x REGIÃO 

 

 

Quadro 10 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) x REGIÃO 
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Quadro 11 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) x REGIÃO 

 

 

Quadro 12 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) x REGIÃO 
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Quadro 13 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA x SEXO_M (Masculino) 

 

 

Quadro 14 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) x SEXO_M (Masculino) 
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Quadro 15 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) x SEXO_M (Masculino) 

 

 

Quadro 16 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) x SEXO_M (Masculino) 
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Quadro 17 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA x SUPERIOR 

 

 

Quadro 18 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) x SUPERIOR 
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Quadro 19 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) x SUPERIOR 

 

 

Quadro 20 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) x SUPERIOR 
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Quadro 21 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA x CASADO 

 

 

Quadro 22 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS (-2) x CASADP 
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Quadro 23 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS (-3) x CASADP 

 

 

Quadro 24 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS (-5) x CASADP 
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APÊNDICE B – TESTES HOMOCEDASTICIDADE 

Quadro 25 – Varia_Percentual X ΔIBOVESPA 

 

Quadro 26 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_2DIAS 

 

Quadro 27 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_3DIAS 

 

 

Quadro 26 – Varia_Percentual X ΔIBOV_VARIA_5DIAS 
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