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RESUMO 
 

O presente trabalho analisa os mercados da Arte e do Bitcoin de 

maneira quantitativa e qualitativa, cujo objetivo é encontrar aproximações e 

eventuais distanciamentos entre ambos os mercados, utilizando como 

ferramental fundamental a economia comportamental como elemento verificador 

de eficiência informacional. Ambos os mercados, da Arte e do Bitcoin, possuem 

compradores e vendedores ativos, que apresentam-se como desafios à 

compreensão de suas lógicas por parte do ferramental disposto pelos 

economistas na atualidade. Sua devida compreensão pode representar um 

avanço epistemológico para a economia e as demais ciências sociais.  

Palavras-chave: Bitcoin; Mercado da Arte; Economia Comportamental; Arts 

Economics. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The present work analyzes Art and Bitcoin markets in a quantitative and 

qualitative way, whose objective is to find approximations and possible 

unconformities between both markets, using behavioral economics as a 

fundamental tool and informational efficiency tester. Both Art and Bitcoin markets 

have active buyers and sellers, who present themselves as challenges to the 

understanding of their logic by the tools set forth by economists today. Their due 

understanding may represent an epistemological advance for economics and 

other social sciences. 

Key Words: Bitcoin; Arts Market; Behavioral Economics; Arts Economics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há eventos raros que acontecem de tempos em tempos que fazem 

com que as formas de pensar e o próprio pensamento passem 

fundamentalmente por revisões estruturais. Inegavelmente, a história da 

humanidade pode ser contada por seus paradigmas, pelo modo como vive-se 

em determinada época: cada período tem o seu zeitgeist (que em tradução livre 

do alemão significa o espírito de uma época). As formas de produção e 

assimilação do conhecimento são sujeitos aos fatores que circundam todo o 

corpo social. Nassim Taleb batizou de Cisne Negro (2016) aqueles eventos que 

no âmbito da estatística são tidos como eventos de cauda, de baixíssima 

probabilidade de ocorrência, e que no contexto de normalidade estatística não 

deveriam ocorrer mais do que algumas vezes por milênio. Todo o tipo de ciência 

passa por transformações em seus paradigmas e suas formas de construção de 

saber. Não é diferente para as ciências sociais. Não é diferente para a economia, 

que é uma ciência social.  

Após a queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução da URSS 

em 1991, o intelectual Francis Fukuyama declararou que “a história chegou ao 

fim”. Se por um lado, daquele momento em diante não havia mais razão de ser 

no debate entre comunismo e capitalismo enquanto elementos de proposição 

civilizatória, a própria hegemonia do capitalismo trouxe novos desafios que 

invalidaram a proposição de Francis Fukuyama. O atentado às torres gêmeas 

em NY, em 11 de Setembro de 2001, escancarou a difícil realidade de que a 

humanidade ainda não havia equacionado todas as suas questões, tendo muitas 

arestas ainda a serem aparadas. Havia muito a ser debatido nos campos da 

história, sociologia, economia, relações internacionais, política e antropologia. 

Iniciou-se então um novo paradigma para a humanidade naquele dia. O 11 de 

Setembro certamente foi um cisne negro. 

De modo análogo a Fukuyama, no começo dos anos 2000, os teóricos 

da economia e das finanças entendiam ter capturado todas as variáveis de real 

relevância para a compreensão do meio que nos circunda. No século XXI 

estariamos todos vivendo o período da grande moderação econômica. Eis que 

a existência de um único cisne negro invalida a hipótese de que todos os cisnes 
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são brancos. A crise global dos sub-primes de 2008 evidenciou que havia muito 

mais a ser observado do que os modelos matemáticos supunham. A hegemonia 

intelectual constituída na virada do milênio necessariamente precisaria ser 

verificada. Assim como propôs Walter Benjamin (1987) no exercício estético da 

construção sociológica, a economia deveria buscar formas de contar a sua 

história a partir de seus perdedores, e não apenas a partir do prisma de seus 

vencedores até então. A crise global dos sub-primes de 2008, assim como a 

crise global de 1929 e a segunda-feira negra de 1987 são cisnes negros: são 

eventos extremamente raros, que sob a hipótese da normalidade do 

comportamento dos mercados financeiros deveriam ter espaçamento milenar 

entre si. Talvez não seja necessário buscar um novo paradigma para a 

economia, mas apenas uma abordagem epistemológica que abarque as demais 

ciências sociais.  

O presente trabalho não busca estimular debates sensacionalistas na 

direção de questionar se a economia deveria dar ouvidos apenas para Freud ou 

Pareto. Certamente não. Este trabalho, assim como a crítica comportamental 

como um todo, tem o objetivo de propor e adicionar novas visões, que em 

conjunto com o que já se produziu no campo da economia e demais ciências 

sociais, agregar com contribuições propositivas para a melhor compreensão dos 

fenômenos observados. Não faz sentido à economia não dispor em seus 

expedientes de saberes confirmados por experimentações metodologicamente 

rígidas realizadas no âmbito de outras ciências sociais. A separação cartesiana 

das disciplinas fora desenhada no século XIX e não deveria estar em pauta no 

século XXI. Como em uma dança dialética, a teoria econômica clássica é 

acessada pela réplica comportamental, dando origem a um produto terceiro, uma 

síntese que carrega consigo os acertos de cada argumento. 

Em oportunidades anteriores (CHEMALLE, 2017a e 2017b), buscou-

se verificar o que a teoria econômica clássica tem a dizer sobre o Bitcoin. Neste 

trabalho, pretende-se inverter a direção dos vetores desta pergunta e adicionar 

o mercado da arte no campo de observação: o que os mercados da arte e do 

Bitcoin podem dizer sobre a teoria econômica clássica? De modo frontalmente 

pragmático, ambos – o mercado da arte e o mercado do Bitcoin -, existem, fazem 

parte da existência dos agentes econômicos e movimentam quantias não 

desprezíveis anualmente. Ainda que as análises e críticas construídas sobre os 
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alicerces da teoria clássica apontem para conclusões que via de regra 

desqualifiquem ou desmereçam estes mercados, condenando-os ao calabouço 

das exceções e termos de erros, estes tipos de mercado não devem ser 

negligenciados. Negar a existência de um fenômeno não faz com que este deixe 

de existir, da mesma forma que criticar a realidade não aumentará a acurácia 

preditiva dos modelos, nem mesmo garantirá maior qualificação das premissas 

assumidas.  

O objetivo deste trabalho é verificar se há eficiência informacional nos 

mercados estudados. Entretanto, antes de buscar compreensões mais 

profundas e completas dos ativos estudados, é, de modo claramente paralelo, 

buscar formulações mais completas, assertivas e realísticas do próprio ser 

humano, momentaneamente na figura do investidor, quando postado defronte a 

estes mesmos ativos e mercados. É possível encontrar evidências de ausência 

de racionalidade nos mercados da Arte do Bitcoin? Há eficiência informacional 

neste mercados? 

Para tanto, o presente trabalho será dividido em cinco partes. Os 

primeiros dois capítulos situam ambos os mercados na segmentação que julgo 

ser a mais adequada para pensar e compreender a economia comportamental: 

o primeiro capítulo abordará questões referentes a desvios, vieses e ineficiências 

destes mercados. O segundo capítulo trará as questões que sedimentam as 

complexidades dos indivíduos e fazem com que suas escolhas estejam sujeitas 

a vieses sistemáticos. 

  No terceiro capítulo, será realizado uma série de exercícios 

econométricos buscando comparar o Bitcoin com ativos, cestas de moedas e 

indicadores buscando apontar similaridades e discrepâncias entre estes 

elementos. Serão utilizadas as metodologias OLS de beta incondicional e Rolling 

Regression para os betas condicionais, variantes no tempo. O Bitcoin será 

observado sob as perspectivas e premissas do Market CAPM, da sua hipotética 

aproximação apriorística com o Ouro, e também da sua relação com os 

sentimentos que podem influenciar as tomadas de decisão dos agentes 

econômicos, e em consequência contribuir com oscilações de valorização e 

desvalorização do ativo.  

No quarto capítulo o mercado da arte será analizado assumindo o Mei and 

Moses Art Index como proxy fidedigna de suas oscilações. Serão utilizadas as 
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metodologias OLS de beta incondicional e Rolling Regression para os betas 

condicionais, variantes no tempo. Com base no artigo de Mei e Moses (2002) 

acerca do MM Art Index buscar-se-á verificar algumas hipóteses e premissas 

basilares colocadas pelos autores, bem como validar ou rejeitar empiricamente 

sua hipotética aproximação apriorística com o Ouro, e situar o MM Art Index no 

contexto do Market CAPM e de sentimentos que podem influenciar as tomadas 

de decisão dos agentes econômicos. 

No quinto e último capítulo serão postuladas algumas considerações finais, 

que levarão em conta os exercícios de verificação empírica e análises 

qualitativas realizadas ao longo deste trabalho, bem como as contribuições e 

argumentos que as conclusões destes exercícios podem elucidar no debate 

amplo, trazido ao longo desta introdução. 
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1. ABORDAGEM COMPORTAMENTAL SOBRE OS MERCADOS DE 
BITCOIN E DA ARTE 

1.1 O BITCOIN 

Satoshi Nakamoto apresentou ao mundo em 2008 o seu ideal de 

moeda digital, o Bitcoin, que pretendia-se como uma alternativa de transferência 

de valores entre indivíduos sem a necessidade da validação de uma instituição 

financeira terceira, reduzindo drasticamente os custos envolvidos na mediação 

dessas transações. O escopo de moeda digital apresentado garantiria através 

de meios tecnológicos (criptografia) que as transações ocorreriam sem a 

possibilidade de algum dos agentes intervirem e subverterem de alguma forma 

o destino final da transação. Tal estrutura facilitaria e concederia relativa 

independência tanto no processo de transferência dos recursos, quanto na 

própria garantia de valor da moeda. As fiat currencies tradicionais têm seu valor 

assegurado, majoritariamente, pela credibilidade do Estado-nação responsável 

por sua emissão. O Bitcoin surgiria então como uma alternativa a este 

establishment, uma vez que não dependeria do lastro estatal para existir e ser 

utilizado para o fim de moeda. 

Desde 2008 o Bitcoin popularizou-se progressivamente. A sua 

valorização astronômica no começo da presente década atraiu a atenção de 

outros grupos além dos que viam no Bitcoin uma possibilidade ideológica real de 

diminuir a participação do Estado na economia e na sociedade. Timidamente, 

alguns estabelecimentos comerciais começaram a aceitar o Bitcoin como forma 

de pagamento. Devido à sua oscilação de valor constante, juntamente com 

histórias de sucesso de pessoas que ficaram ricas ao investir pequenos valores, 

o Bitcoin deixou de ser um assunto recorrente apenas nos fórums de discussão 

de cyberativistas e libertários, para pautar diretamente relatórios de bancos, 

corretoras e investidores, e até mesmo reuniões de orgãos regulatórios estatais. 

Enquanto instrumento de fomentação de práticas libertárias radicais, como os 

cripto-anarquistas (MAY, 1992) ou que ao mínimo buscassem diminuir a 

intervenção do Estado sobre a economia, o Bitcoin esteve entre o pragmatismo 

da regulação estatal e crescente aceitabilidade, e a continuidade de seu 

propósito ideológico. Do ponto de vista dos anseios libertários, talvez o Bitcoin 

seja apenas uma paixão platônica de seus incentivadores mais radicais e 
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conectados às causas cyberativistas (CHEMALLE, 2017a e 2017b). Ramos Filho 

(2019), por sua vez, aponta para a impossbilidade de regulação das 

criptomoedas. 

Apesar do ceticismo de parte dos agentes econômicos, e também o 

excesso de otimismo de seus incentivadores, o Bitcoin sobreviveu ao passar dos 

anos e se afirmou como a principal cryptocurrency da atualidade. Se analisarmos 

o trend histórico de suas cotações, ainda que seus valores estejam sujeitos a 

severa volatilidade nas análises micro de curtíssimo prazo (variações de até 7% 

em tempo real (YERMACK, 2013)), o valor da unidade do Bitcoin manteve-se 

estável no agregado das operações entre os anos, mantendo-se abaixo da casa 

dos três dígitos de USD até o final de Abril de 2013, e abaixo da casa dos quatro 

dígitos até janeiro de 2017 – ano que marcou o início de valorizações em grande 

escala e oscilações mais sensíveis até mesmo em horizontes de longo prazo, 

que permanecem até os dias atuais. 

 

Imagem 1 – Retornos mensais do Bitcoin denominados em USD no 

período entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019. 

 

 

Fonte: Bloomberg. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Yermack em seu artigo “Is Bitcoin a Real Currency? An Economic 

Appraisal” (2013), questiona se fundamentalmente podemos afirmar que o 

Bitcoin é uma moeda. Para proceder com tal investigação, o autor resgata o 

sentido essencial do que é a moeda. Idealmente, a moeda deve funcionar como 

i) meio de troca: deve ser aceita amplamente, servir como um meio de 

pagamento, que equivalha a determinado bem de consumo ou serviço; ii) 

unidade de conta: deve permitir que seja possível contabilizar ou expressar 

numericamente o preço de bens de consumo e serviços; e iii) reserva de valor: 

devendo a moeda ser apta para permitir a acumulação de poder de compra, de 

tal sorte que esta possa ser empregada no futuro.  

Dentro da perspectiva macroeconômica, Yermack (2013) nos mostra 

que o Bitcoin sucumbe diante da teoria clássica sobre o que constitui uma 

moeda. Por se tratar de uma forma de pagamento ainda pouco difundida, e 

majoritariamente restrita ao ambiente puramente virtual, o Bitcoin é reprovado 

como meio de troca. Ainda que seu valor possa ser particionado, as constantes 

oscilações da “cotação” do Bitcoin, fazem com que o indivíduo que porventura o 

adote como moeda encontre sérias dificuldades em assimilar determinada 

quantia de Bitcoin com um respectivo potencial aquisitivo – assim o Bitcoin 

também falha como unidade de conta. Pelo mesmo motivo, a alta volatilidade, 

um indivíduo que opte por constituir poupança de valor em Bitcoin poderá ser 

surpreendido com a multiplicação de seu capital inicial ou mesmo a sua 

desintegração completa, o que compromete sensivelmente a garantia de seu 

poder de compra no futuro – novamente o Bitcoin é reprovado, dessa vez como 

reserva de valor. 

Se então o Bitcoin não pode ser enquadrado no conceito clássico de 

moeda, e por consequência em elementos que eventualmente justificam a 

oscilação de seu valor, eventualmente pode-se questionar se o Bitcoin poderia 

ser melhor compreendido em um contexto de investimento financeiro, figurando 

na posição de ativo do portfólio balanceado de um investidor. Wu e Pandey 

(2014) trabalharam na direção de responder essa pergunta, ao compor um 

portfólio onde o Bitcoin fora acompanhado das principais moedas conversíveis 

do mundo, ações de empresas americanas, títulos da dívida pública americana, 

commodities, entre outros. Neste exercício o Bitcoin apresentou-se como um 

ativo de extrema volatilidade e baixa liquidez, quando comparado com as demais 
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moedas conversíveis, e também apresentou baixa correlação com os 

componentes macroeconômicos que usualmente conduzem os movimentos de 

valorização e desvalorização destes tipos de ativo. Entretanto, a adição de 

Bitcoins ao portfólio de um investidor pode efetivamente resultar em ganhos de 

eficiência na relação retorno esperado e risco assumido. Por fim, Wu e Pandey 

(2014) concluíram que a despeito de sua altíssima volatilidade (o que lhe tolhe a 

possibilidade de operar como um elemento de estoque de valor), o Bitcoin pode 

trazer benefícios ao investidor que decida mantê-lo em quantidades modestas 

em um portfólio já bem diversificado. 

Se a constatada baixa correlação do Bitcoin com os drivers 

macroeconômicos tradicionais torna-o um elemento valioso para diversificação 

de um portfólio balanceado, por outro lado permite-nos questionamentos de 

ordem ontológica sobre a essência do Bitcoin enquanto ativo financeiro: 

analisando superficialmente, a altíssima volatilidade e a baixa liquidez de um 

investimento, ceteris paribus, deveriam torná-lo menos atrativo para os 

investidores – ainda que com a prerrogativa de baixa correlação e potencial de 

mitigação de riscos via diversificação de portfólio – tendo como agravante a 

noção de que seus movimentos de valorização e desvalorização correspondem 

majoritariamente às características intrínsecas ao próprio mercado em que é 

comercializado, e minoritariamente aos mercados e ambientes 

macroeconômicos que o circundam. Em outras palavras, dado que o Bitcoin 

aparentemente tem suas movimentações de valorização e desvalorização 

ditadas por uma racionalidade intrínseca, que o descorrelaciona de eventos que 

tradicionalmente impactam moedas e ativos financeiros, impõe-se a indagação 

se o mercado de Bitcoins pode ou não ser compreendido pela noção de 

eficiência informacional dos mercados, postulada por Eugene Fama (1970), que 

tem como fundamento basilar a noção de que o preço de um determinado ativo 

captura e reflete todas as informações disponíveis, e que eventuais mudanças 

fundamentais serão igualmente e automaticamente refletidas, gerando pouco ou 

nenhum espaço para a exploração de ganhos a partir da atividade de arbitragem.  
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1.2 O DEBATE COMPORTAMENTAL 

 

A hipótese de mercados eficientes (EMH) de Fama (1970) é 

estruturada sobre a prerrogativa de racionalidade dos agentes, o homo 

economicus, que em última instância seriam maximizadores de funções de 

utilidade convexas, resultando em três gradações da eficiência informacional dos 

mercados, nominalmente: 1) Fraca: preços e retornos passados são irrelevantes 

para a compreensão do preço praticado; 2) Semi-forte: toda informação pública 

disponível é irrelevante do ponto de vista de análise e construção de portfólio, 

pois já estariam contidas nos preços correntes; e 3) Forte: toda informação 

pública e privada é irrelevante, o que imporia uma eficiência informacional 

implacável aos mercados. Tendo Fama como o seu grande bastião e defensor, 

com o passar dos anos a hipótese de mercados eficientes (EMH) vem sendo 

questionada por pensadores da ciência econômica, como Robert Shiller, que 

dividiu o prêmio Nobel de economia em 2013 com o próprio Eugene Fama, e 

Andrei Shleifer. Parte dos críticos da teoria de mercados eficientes de Fama são 

conhecidos como economistas comportamentais. O argumento de Shiller (2000) 

reside na constatação de excesso de volatilidade nos preços dos ativos: uma vez 

que os preços seriam estimadores dos fundamentos atrelados aos ativos, seria 

incoerente supor que o estimador variaria mais que o próprio estimado – a menos 

que a percepção dos valores fundamentais dos ativos também variasse aos 

olhos dos agentes tomadores de decisão. A crítica de Shleifer (1990) vai à 

direção da possibilidade de que os preços eventualmente poderiam situar-se 

acima ou abaixo de seus valores fundamentais em virtude da existência de noise 

traders, que seriam agentes que compram e vendem ativos por valores 

diferentes do que seria ótimo dada a percepção sobre os fundamentos. Shleifer 

mostra como os noise traders podem obter ganhos em suas operações de forma 

sistemática e com durabilidade no tempo, o que contraria o argumento do Nobel 

de economia e também defensor da hipótese de mercados eficientes Milton 

Friedman, que identificou os noise traders como presas fáceis para os 

arbitradores, que seriam os investidores que pautam suas decisões pelos 

valores fundamentais dos ativos, de modo racional. Ambas as críticas possuem 

em comum o axioma de que o modo como o agente econômico toma suas 
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decisões individuais pode gerar reflexos no agregado das movimentações dos 

mercados e de eventuais desvios das precificações tidas como ótimas dos 

ativos. Em outras palavras, é adicionado o caos e a imprevisibilidade intrínseca 

à existência e atividade humana, aos modelos de equilíbrio fundamentados 

numa compreensão uniforme e estática do ser humano. 

No debate promovido pelo Chicago Booth Review (2016) entre 

Eugene Fama e Richard Thaler, Nobel de economia em 2017 em virtude de suas 

contribuições às perspectivas comportamentais da economia, o debate 

comportamental no campo da economia é construído sob os moldes da 

construção dialética hegeliana: a EMH contextualizada por Eugene Fama ocupa 

a posição da tese, pelo ordenamento cronológico de sua constituição e por sua 

posição enquanto hipótese dominante, de aceitabilidade mais abrangente; a 

crítica comportamental postulada por Richard Thaler talvez não possa ser 

integralmente caracterizada como uma antítese, na acepção completa do termo, 

mas constitui a crítica mais robusta já formulada à EMH. Ao longo do debate, as 

diferentes e por vezes conflitantes posições se digladiam, e a síntese, produto 

das fricções entre tese e antítese, surge timidamente com a conclusão de que 

talvez não exista uma economia que não seja comportamental. Fundamentado 

nesta provocação, Richard Thaler lança luz sobre o CAPM (Capital Asset Pricing 

Model): modelo de equilíbrio, com ampla utilização no meio acadêmico para a 

precificação de ativos financeiros, que se pauta pela sensibilidade do retorno de 

um ativo observado frente ao retorno em excesso de uma carteira de mercado 

hipotética deduzida de um selecionado ativo livre de risco. Thaler sugere que o 

CAPM seja o único modelo da moderna teoria de finanças que seja 100% 

alinhado com a perspectiva da racionalidade econômica dos agentes, uma vez 

que os demais modelos propostos levam em conta outros fatores de risco e 

Betas (enquanto elemento que captura a sensibilidade do ativo estudado frente 

ao fator de risco) que de alguma forma escapam à esfera de influência do que 

deveria ser explicado unicamente por uma leitura racional. Thaler então afirma 

que se os agentes fossem verdadeiramente racionais os resultados colhidos de 

modelos como o CAPM estariam invariavelmente corretos. 

Liu e Tsyvinski (2018) se propõe a trazer a provocação de Thaler para 

o contexto das cryptocurrencies em seu artigo intitulado “Risks and Returns of 

Cryptocurrency”, onde os autores analisam os retornos das três principais 
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moedas do mercado de cryptocurrencies - Bitcoin, Ripple e Ethereum -, e 

concluem que suas médias e desvios padrão são de magnitude ligeiramente 

superior ao que se observa em outros ativos financeiros. Os eventos de cauda 

possuem maior probabilidade de ocorrência, seja para os “desastres” ou para os 

“milagres”: no caso do Bitcoin uma oscilação negativa de 20% tem probabilidade 

de ocorrência de 0,5%, e uma oscilação positiva de 20% pode ocorrer com 

aproximadamente 1% de probabilidade. Quando comparado ao retorno de ativos 

listados em bolsas de valores de economias mais maduras e estabilizadas, a 

volatilidade dos mercados de cryptocurrencies torna-se ainda mais gritante. O 

cisne negro de Nassim Taleb (2016) parece cinzento em meio ao Bitcoin e seus 

semelhantes. Liu e Tsyvinski (2018) então lançam o questionamento se o 

mercado de cryptocurrencies poderia estar sujeito e portanto sendo compensado 

pelos mesmos fatores de risco que o mercado de ações tradicional, e se em 

última instância, se comporta da mesma forma. Para tanto, submetem os dados 

de retornos observados das cryptocurrencies ao modelo de precificação de 

ativos essencialmente racional, o Market CAPM1. Os resultados da regressão 

apontam para Betas do Market CAPM 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, enquanto que a exposição aos 

fatores de risco no mercado de ações é relativamente pequena. Na comparação 

entre as três cryptocurrencies, Ripple e Ethereum possuem maiores Alphas e 

menores Betas do que o Bitcoin, quando enquadrados pelo Market CAPM.   

Os resultados encontrados por Liu e Tsyvinski (2018) nas regressões 

empíricas do Market CAPM nos oferecem fatos estilizados para as proposições 

de Yermack (2013) e Wu e Pandey (2014) de que o Bitcoin aparentemente opera 

por frentes e racionalidades diversas ao que se supõe na teoria clássica. 

Retomando novamente a formulação de Thaler acerca do CAPM representar o 

único modelo da teoria moderna de finanças que seja essencialmente racional, 

ainda que o Beta da regressão dos retornos do Bitcoin seja mensurável, a 

existência de retornos abnormais, estranhos à lógica que constitui a construção 

                                                 
1 Por uma questão taxonômica e de princípio econométrico aplicado às finanças, nos exercícios empíricos 

realizados com o Bitcoin e o MM Art Index, será utilizado o termo “Market CAPM”. Essa diferenciação 

se dá em virtude da utilização do S&P ou DJIA como carteiras de mercado. 
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dos elementos do modelo, aponta para a necessidade de submeter o Bitcoin a 

outro ferramental para que eventualmente este possa ser devidamente 

apreciado. 

A partir do trabalho de Zargar e Kumar (2019), concluí-se que a 

progressividade da ineficiência informacional no mercado do Bitcoin é 

positivamente correlacionada com as frequências dos dados observados (15, 30, 

60 e 120 minutos, bem como dados diários). A hipótese de que a variação e 

movimentação de seus retornos se daria a partir de um processo de Martingale 

é testada e rejeitada. Os retornos diários do Bitcoin que parecem seguir um 

processo estocástico e sem memória sugerem a existência de ineficiência 

informacional o quão maior for a frequência das observações. Os resultados 

observados por Zargar e Kumar (2019) nos retornos e variações do Bitcoin 

colidem frontalmente com a a leitura proposta pela EMH de Eugene Fama, já na 

sua versão fraca. Tal constatação oferece valioso instrumento para questionar a 

eficiência informacional deste mercado, uma vez que a EMH de Eugene Fama 

assume a imprevisibilidade dos preços futuros de um ativo, cuja variação e 

movimentação se daria a partir de um processo de Martingale: 

 

E[X(t+1)|X(t), X(t-1), X(t-2)...] = X(t)      (1) 

 

Matematicamente o processo de Martingale assume que a esperança do 

preço de um ativo X no momento t+1, dado todo o seu histórico de retornos 

passados, é exatamente o seu preço no momento corrente, no momento t. O 

processo Martingale demonstrado acima, é uma das premissas estruturais da 

proposição da eficiência informacional dos mercados, uma vez que assume que 

as variações e movimentações de preço de um determinado ativo se dariam de 

maneira aleatória, onde a sua previsibilidade não seria possível, uma vez que a 

hipótese fraca de eficiência de mercados assume que os retornos passados não 

influenciam retornos futuros. 
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1.3 O MERCADO DA ARTE 

A antropologia enquanto ciência social tem surgimento que remete ao 

período das luzes e a construção do que é conhecido como ciência racional 

moderna, o Iluminismo do início do século XIX, que representou a manifestação 

positivista da ciência na fase histórica da modernidade (WEBER, 1950). O 

antropólogo francês Claude Lévi-Strauss foi um dos principais nomes da 

disciplina durante o século XX. Lévi-Strauss ganhou fama e notoriedade na 

academia por suas contribuições empíricas através do método etnográfico na 

escola de pensamento antropológico que este batizou como antropologia 

estrutural (LÉVI-STRAUSS, 2008). Descola (2009) se debruça sobre a obra de 

Lévi-Strauss e nos ajuda a delimitar o que seria o escopo de atuação da 

antropologia estrutural enquanto ciência social: 

 

A convicção de que a antropologia tem por tarefa elucidar a 
variabilidade aparente dos fenômenos sociais e culturais trazendo à luz 
invariantes mínimos, isto é, regularidades recorrentes na organização 
de sistemas de relações cujo funcionamento obedece na maioria das 
vezes a regras inconscientes; a hipótese de que esses invariantes 
estão fundados tanto sobre determinações materiais (a estrutura do 
cérebro, as características biológicas do homem, as modalidades de 
sua atividade produtiva ou as propriedades físicas dos objetos do seu 
ambiente) quanto sobre alguns imperativos trans-históricos da vida 
social. (DESCOLA, 2009. p. 158). 

 

Dito de outra forma, o problema a ser contextualizado e solucionado 

pela antropologia estrutural de Lévi-Strauss é o de apresentar os elementos que 

delimitam a tênue linha que define o ser humano enquanto ser biológico, que é 

moldado e configurado a partir de características e definições naturais da 

espécie; e que em sua outra face constitui também o ser humano enquanto ser 

social e cultural, sujeito às interferências do meio em que se encontra inserido, 

bem como os momentos históricos que estruturam sua realidade. O que de fato 

é inalienável à existência humana e o que pode ser ou não observado em virtude 

de construções históricas, sociais e culturais. Desta forma, Lévi-Strauss fundou 

em sua antropologia estrutural um valioso instrumento para constituir um saber 

científico que pudesse abarcar em si a diversidade humana; longe de propor uma 

organização fundamentada em singularidades, mas sim uma leitura que se 

afaste de preconceitos etnocêntricos, e proponha uma interpretação mais ampla 

e diversa do ser humano (DESCOLA, 2009). 
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Lévi-Strauss também situa sua leitura da antropologia no âmbito da 

própria arte. Para Lévi-Strauss a arte surge nas sociedades “primitivas” como um 

elemento de caráter comunicativo, que atua por intermédio de signos e cumpre 

o que modernamente é interpretado como a linguagem (LOPES, 2010). Em um 

contexto de sociedades “modernas”, a arte perde sua função comunicativa – 

assumida pela escrita e suas derivações – e passa a se entrelaçar com aspectos 

de deleite individual do artista e até mesmo transgressões estéticas: na transição 

entre as ditas sociedades “primitivas” para as sociedades “modernas” a arte se 

distancia de aspectos puramente objetivos e rígidos, para se aproximar de 

construções subjetivas e sensíveis (LOPES, 2010).  

Tomando o problema da antropologia estrutural de Lévi-Strauss como 

ponto de partida, pode-se pensar a arte como sendo um elemento que pertence 

tanto ao ser humano enquanto essência, cuja capacidade de verificação 

independe das características socioculturais observadas, como também um 

elemento que atravessa e é atravessado pelo meio, pela cultura e pela história. 

Em sua principal obra, “O mundo como vontade e representação”, o filósofo 

alemão do século XIX Arthur Schopenhauer (1985) situa a arte como uma forma 

momentânea pela qual o indivíduo pode escapar à tirania da existência, que, na 

perspectiva de Schopenhauer, é inerente à experiência humana – sinalizando o 

pessimismo como um elemento marcante de sua obra. A arte seria então uma 

forma de supressão da vontade enquanto elemento causador do vazio 

existencial. Na categorização de Lévi-Strauss, a proposição de Schopenhauer 

sobre a arte poderia situá-la no âmbito de um elemento do natural ao que se 

relaciona com o ser humano, dada sua infalibilidade enquanto válvula de escape 

das angústias do homem. Por outro lado, Magalhães (2013) pontua elementos 

fundantes da leitura da história da arte que apresentam-se sensíveis aos 

aspectos do meio, o que na dicotomia da antropologia estrutural de Lévi-Strauss 

poderia ser definido pela orientação da construção e definição social/cultural: 

 

(...) a narrativa da história da arte está inserida na visão de mundo de 
sua época. Às vezes é influenciada por objetivos políticos e às vezes 
até definida por quem paga por ela. A história da arte, narrada desde 
Vasari, no Renascimento, é considerada muitas vezes como a história 
da pintura que tem valor de mercado. (MAGALHÃES, 2013). 
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A história da arte situada na perspectiva da Magalhães (2013) amplia o 

campo de observação sobre o que até agora foi colocado genericamente como 

“aspectos sociais, culturais e históricos” que influenciam e moldam o ser 

humano, e por consequente a própria arte enquanto produto da existência deste: 

o mercado enquanto entidade da sociedade capitalista e objeto de estudos da 

economia enquanto ciência social, de certo pode ser tido como um dos 

elementos que atravessam e são atravessados pela arte. Pinho (1989) define o 

preço de um pintura de forma ideal como o encontro entre a oferta e a demanda 

que acontece por intermédio do mercado. Entretanto, ressalta ainda que há 

fatores que escapam à intersecção das intenções dos agentes e que pertencem 

ao mercado da arte: 

 

(...) podemos considerar como determinantes do valor de uma pintura: 
notoriedade ou prestígio do pintor, tema, fase da pintura, técnica 
utilizada, qualidade da pintura em relação a outras do mesmo autor 
(desenho, colorido, composição, feitura e expressão), além de outros 
aspectos físicos da obra. (HOCHLEITNER, 2015 p. 39). 
 
 

Na citação acima é possível identificar como as características das obras 

de arte não apenas enquanto objeto, mas também como signo que representa 

elementos externos ao objeto em si (interpretações subjetivas e prestígio do 

autor, por exemplo). Para compreender esta relação faz-se necessário entender 

o significado da arte com o passar dos anos e dos séculos, bem como sua 

inserção na lógica de mercado que também se modificou. “De 1400 a 1800, 

aproximadamente, a arte teve como objetivo imitar a realidade” 

(HOCHLEITNER, 2015 p. 25), sendo os limites do que era e não era considerado 

arte definidos pela Academia, que buscava conservar a tradição clássica de 

Rafael (CAUQUELIN, 2005). Neste período os artistas produziam suas obras em 

virtude das encomendas feitas por mecenas. 

 

Mas o domínio da academia, ou Academicismo, começou a ser 
contestado no fim do século XIX, com o Romantismo. A partir dessa 
época, com a redução da presença do Estado no mercado da arte, o 
artista, sem ou com poucas encomendas e agora autônomo, passou a 
vender o que criava e a produzir para uma clientela a princípio anônima 
e muitas vezes difícil de ser compreendida, passando, inclusive, a 
competir com outros artistas. (HOCHLEITNER, 2015 p. 26). 
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Com o advento das luzes do Iluminismo do século XIX, que trouxe avanço 

tecnológico, mas ao mesmo tempo um processo de racionalização e 

desencantamento do mundo (WEBER, 1950), percebe-se uma sensível 

mudança no contexto que envolve e contextualiza a arte: a difusão da utilização 

de máquinas para a execução de tarefas outrora desenvolvidas apenas pelo 

homem de forma muito mais eficiente e produtiva fez com que a arte perdesse 

relevância enquanto elemento que reproduz a realidade de forma objetiva, 

ressignificando a arte como instrumento de canalização de impulsos outros, 

como os sentimentos, o inconsciente, o irracional, o subjetivo e o emocional 

(HOCHLEITNER, 2015). As injunções no corpo social, por vezes caóticas, que 

permeavam o processo de industrialização do ocidente passam a estar no centro 

das atenções dos artistas e inspiram as produções artísticas desse momento 

histórico. A arte passa a se encarregar do retrato da vida cotidiana, mas sem 

basear-se em um representação puramente objetiva da realidade (CAUQUELIN, 

2005).  

(...) podemos considerar que no período da Arte Moderna, estávamos 
no “regime do consumo”, estabelecido pela sociedade industrial, e 
onde quem legitimava a arte eram as instituições denominadas como 
“Sistema da Arte Moderna”: marchands, críticos e intermediários. O 
Sistema de Arte Moderna, a partir da última década do século XIX até 
meados do século XX, estava relacionado à nascente industrialização 
e, mais tarde, ao consumo de massa. (HOCHLEITNER, 2015 p. 28). 

 

Desta forma, nota-se como o modo como a arte é produzida e 

comercializada é alterado pelo contexto social e histórico que a envolve. A arte 

então passa a estar inserida na lógica do consumo e do mercado capitalista que 

se cristaliza no ocidente durante o século XIX após as revoluções burguesas, 

que reestruturam o modo como o poder político e econômico é organizado. A 

figura do Estado, principalmente numa leitura absolutista, é posta de lado em 

primazia de uma forma de ordenamento social pautado pelas instituições do 

mercado. O movimento modernista que marca a inserção da arte no dito “regime 

de consumo” se sustenta como predominante até meados do século XX, onde o 

surgimento da Pop Art sinaliza o início da fase pós-moderna da arte, que passou 

a explorar o valor estético dos produtos e da própria lógica de mercado 

representada e por vezes problematizada pelos modernistas – a essência da 

filosofia e da práxis pós-moderna está na crítica ao moderno (HOCHLEITNER, 

2015). Andy Warhol foi um dos grandes expoentes deste momento de transição 
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do modernismo para a cristalização do pós-modernismo e também por trazer 

para o universo da arte práticas vistas até então no mundo corporativo: “Ser bom 

nos negócios é o tipo mais fascinante de arte. Ganhar dinheiro é arte, trabalhar 

é arte e um bom negócio é a melhor arte.” (GACHMAN, 2013). Jeff Koons, 

agente oriundo do universo de Wall Street e suposto crítico dos valores do 

mercado (embora lidere uma linhagem de artistas), também pode ser 

interpretado como um dos artistas da fase pós-moderna que reforça a interseção 

da essência de mercado com a essência da arte enquanto produto 

comercializável e também produto das múltiplas interações sociais: “A arte não 

tem mais valor em si, é o artista que empresta à obra o valor de sua fama e 

visibilidade” (TRIGO, 2009, p. 42). Joseph Beuys, influente artista alemão da 

segunda metade do século XX, propôs uma filosofia para a arte que pretendia 

expandir o conceito de arte em si, onde todos podemos ser artistas e tudo pode 

ser arte (GALENSON, 2006). 

No movimento de transição entre o modernismo e o pós-modernismo, 

pode-se notar também uma alteração dos paradigmas entre arte e mercado, uma 

vez que suas fronteiras passam a ficar cada vez mais indefinidas e amorfas. Se 

na modernidade é possível perceber como a arte passa a ser inserida na lógica 

de mercado, na pós-modernidade evidencia-se um movimento vetorialmente 

diverso, onde a lógica do mercado invade a filosofia, a definição, os agentes o 

modo de produção e a própria orientação da arte. György Lukács, filósofo 

húngaro que viveu durante o século XX e foi influenciado pela escola dialética 

de Hegel e Marx, definiu como reificação o movimento intrínseco à racionalidade 

capitalista de transformação do meio experimentada pela produção em largas 

escalas onde a mercadoria e o indivíduo se confundem, sendo este 

progressivamente sujeito à lógica do inanimado e mecanização particular ao 

maquinário e às próprias mercadorias (LUKÁCS, 1989). Quando Beuys sugere 

que todos podemos ser artistas e tudo pode ser arte; Koons sinaliza que a arte 

não possui mais valor em si, mas aquele emprestado pelo artista; e Warhol 

classifica como arte a prosperidade nos negócios na sociedade capitalista, por 

inferência lógica pode-se questionar se o traço verdadeiramente sensível e 

basilar do movimento da arte crítica à modernidade, aquela identificada com a 

denominação pós-moderna, não estaria fundamentado no conceito de reificação 

de Lukács – a reificação do artista, enquanto trabalhador do mercado da arte. 
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Atualmente, o mercado da arte é composto por um mercado primário, que 

compreende bienais, galerias e feiras de arte, que atuam como uma espécie de 

filtro de seleção para os artistas que ascendem ao leilões públicos, que compõe 

o mercado secundário. As carreiras de sucesso e prestígio ocorrem como 

consequência do sucesso no mercado secundário e a inclusão do artista em 

listas de cotações internacionais (TRIGO, 2009). Segundo Hochleitner (2015) o 

caminho para alcançar uma carreira de sucesso seria pavimentado pela 

construção de uma marca junto ao mercado de arte: 

 

Construir uma marca no mercado de arte é desenvolver associações 
positivas, através da identidade da marca, seja de um artista, galeria, 
ou feira, para dar segurança aos compradores, mostrando que eles 
tomaram a decisão correta no momento da aquisição de uma obra de 
arte. Os principais benefícios da compra seriam, para o comprador, 
investimento e pertencimento. (....) As marcas de um artista 
contemporâneo de sucesso, por exemplo, poderiam ser estabelecidas 
por seu estilo de vida impactante, personalidade, visibilidade e também 
pela associação a grupos de prestígio (galerias, colecionadores, 
marchands, casas de leilão, museus e outros artistas). 
(HOCHLEITNER, 2015 p. 42). 

 

Ainda que seja evidente que o conceito de marca possui conotações e 

construções diferentes do que Lukács (1989) classificou como reificação, a obra 

de arte e o artista novamente se confundem e se influenciam, como se em uma 

máquina que se retroalimenta. Neste complexo contexto onde é fundamentado 

o mercado da arte e que de certa forma orienta as decisões de compra e venda 

dos agentes deste mercado, abre-se espaço novamente para o questionamento 

de se a racionalidade econômica clássica pode ser utilizada para compreender 

as tomadas de decisão destes agentes, bem como se as proposições de 

eficiência informacional de mercado de Eugene Fama (1970) fazem sentido 

neste contexto. Se antigamente os críticos de arte se interessavam pelo valor 

estético da obra e sua durabilidade no tempo, nos dias atuais questiona-se sua 

atitude e sua relação com o sistema (TRIGO, 2009). Uma vez que o Beta de um 

determinado ativo no universo do CAPM representa uma medida do seu risco 

relativo, e o modo como o ativo de risco se correlaciona com a carteira de 

mercado (MARKOWITZ, 1959), estariam os agentes contemporâneos deste 

mercado interessados no Beta do Market CAPM do mercado da arte?  

Richard Agnello publica em 2016 o estudo “Do U.S. paintings follow the 

CAPM? Findings disaggregated by subject, artist, and value of the work”. Neste 
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trabalho buscou-se compreender, a partir do ferramental metodológico e 

analítico do CAPM, qual o limite da interpretação das obras de arte de artistas 

americanos nascidos antes da segunda guerra mundial como ativos financeiros. 

De acordo com Pesando (1993), assim como nos mercados convencionais de 

ativos financeiros, o preço ocupa uma posição de relevância como instrumento 

de indicação da qualidade de uma obra de arte. De maneira consoante com a 

literatura de finanças que invariavelmente aponta elementos que conduzem à 

conclusões acerca da ineficiência prática do CAPM enquanto modelo de 

precificação de ativos financeiros tradicionais, Agnello observa em seu exercício 

empírico um movimento semelhante quando analisa o risk premium associado 

às pinturas no longo prazo: 

 

Return of U.S. paintings seem to have little association with market 
returns. Validation (or lack of) for the CAPM from painting assets is not 
unlike that of traditional financial assets which have also shown weak 
support. Painting assets are generally no less supportive of the 
standard CAPM than traditional financial assets. Narrowly interpreted 
our findings for U.S. paintings represent an addition to an empirical 
literature generally unsupportive of the static CAPM. The low and 
sometimes negative betas are an interesting finding and indicate a 
place for art in a diversified portfolio (…). (AGNELLO, 2016 p. 410). 

 

Associado ao fato de os Betas observados serem relativamente baixos e 

por vezes negativos, o intercepto, ou Alpha – que no universo do CAPM 

representa os retornos abnormais que não se relacionam com os fatores de risco 

observados no modelo -, é estatisticamente diferente de zero, assumindo valores 

negativos que variam desde aproximadamente 2% até 7%, dependendo da 

forma como as variáveis são controladas2. Ainda que esta constatação credencie 

as obras de arte consideradas a integrar um portfólio já diversificado, a ausência 

de validação da aplicabilidade do CAPM lança incertezas se a proposição da 

racionalidade dos agentes pode ser aplicada no contexto do mercado da arte. 

Sob a provocação de Thaler (2016) ao afirmar que se os agentes fossem 

verdadeiramente racionais os resultados colhidos de modelos estáticos de 

equilíbrio como o CAPM estariam invariavelmente corretos, pode-se questionar 

a racionalidade dos agentes do mercado da arte. 

                                                 
2 Para maiores detalhes acerca dos múltiplos testes e regressões executadas 
consultar Agnello (2016). 
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Ainda em um contexto que se debruça sobre o funcionamento do mercado 

da arte, e não acerca das especificidades das condutas e processos decisórios 

de seus agentes, o estudo dos pesquisadores de Cambridge e HEC Paris 

(CHAMBER et al. 2017) sobre o portfólio de obras de artes mantido pelo icônico 

economista do século XX John Maynard Keynes aponta para os fatores que 

podem contribuir para um considerável divergência entre os retornos observados 

em portfólios de arte dos observados em índices de mercados de arte:  

 

(1) transaction-specific risk, making time and place critically important 
in determining the price at which art transacts, (2) portfolio 
concentration, amplifying idiosyncratic risk, (3) return skewness, 
causing most portfolios to generate below-average performance, and 
(4) the importance of the non-auction purchase channel (CHAMBERS 
et al, 2017 p. 1). 
 

Segundo Chambers et al (2017), há evidência histórica para afirmar que 

a arte proporciona risk premium para seu investidor quando se analisa os 

resultados estimados por índices de mercado de arte que consideram 

movimentações em leilões. Este retorno em excesso ainda que positivo é 

substancialmente inferior ao risk premium associado ao mercado de ações. 

Entretanto, quando o mesmo exercício de comparação é realizado sobre o 

portfólio de arte de Keynes, o risk premium associado ao mercado de ações 

ainda apresenta-se como a opção de maior retorno, mas em diferenças 

sensivelmente menores que as observadas no caso dos índices de arte: estima-

se que a diferença de retorno anualizada entre o mercado de ações britânico e 

o portfólio de Keynes foi de apenas 0,1%, e de 5% no horizonte agregado de 

longo prazo. Dentre os elementos que motivam a divergência de desempenho 

entre portfólios de arte e índices de mercados de arte destacados pelos autores 

do estudo, há a percepção de riscos específicos para cada transação, conferindo 

relativa importância para o local e o momento em que as transações acontecem, 

que podem impactar consideravelmente a precificação das obras. 

Pesando (1993) comparou os preços praticados nas vendas de cópias 

das mesmas obras de arte em mercados diferentes e encontrou evidências 

conclusivas que sugerem que a “lei do preço único” foi violada no período entre 

1977 e 1992, uma vez que cópias de obras vendidas pelo Sotheby’s eram 

sistematicamente vendidas a preços maiores do que pelo rival Christie’s. A 

violação da “lei do preço único”, assim como a não aplicabilidade do CAPM para 
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a precificação dos ativos, contribuem para a inserção do mercado da arte no 

debate comportamental, uma vez que de acordo com a “lei do preço único” – 

elemento basilar para a noção de eficiência informacional de mercado – na 

ausência de custos de transação, um mesmo produto deveria ser vendido pelo 

mesmo preço, independentemente de onde estiver sendo vendido. Em outras 

palavras, tudo mais constante, constatada a fungibilidade de um ativo ou bem, 

assim como a ausência de custos de transação, este bem não deveria 

apresentar variações em seu valor de venda em virtude do local onde esta 

ocorre.  

Mei e Moses (2002) refizeram os teste de validação da “lei do preço único” 

no mercado da arte, e evidenciaram que as conclusões acerca da violação ou 

não desta lei, e por consequência a relevância do local de onde ocorrem as 

transações na formação do preço praticado, podem variar pelo estilo estético da 

obra de arte. No mesmo estudo há também a conclusão de que a arte tem sido 

historicamente um investimento de glamour, que antagoniza o investimento de 

valor. O investimento de glamour é representado por um ativo que ao longo de 

determinado período de tempo apresenta consistentemente retornos acima da 

média do mercado ou de seus peers. Por consequência poderia estar sobre 

apreciado pelo mercado. Em contraste, o investimento de valor apresenta ao 

longo de determinado período de tempo retornos consistentemente abaixo da 

média do mercado ou de seus peers – o que faz com que este possa estar sendo 

negociado a um valor abaixo de seu valor real. Mei e Moses (2002) encontram 

evidências de reversão à média nas séries históricas observadas, o que implica 

que o investimento de glamour tende a convergir para o seu valor médio com o 

progresso do tempo, e o investimento de valor tende a ser apreciado pelo 

mercado, e num movimento vetorialmente inverso também convergir para seu 

valor médio. Tal constatação oferece valioso instrumento para questionar a 

eficiência informacional deste mercado, uma vez que a EMH de Eugene Fama 

assume a imprevisibilidade dos preços futuros de um ativo, cuja variação e 

movimentação se daria a partir de um processo de Martingale: 

 
E[X(t+1)|X(t), X(t-1), X(t-2)...] = X(t)      (1) 
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Matematicamente o processo de Martingale assume que a esperança do 

preço de um ativo X no momento t+1, dado todo o seu histórico de retornos 

passados, é exatamente o seu preço no momento corrente, no momento t. O 

processo Martingale demonstrado é uma das premissas estruturais da 

proposição da eficiência informacional dos mercados, uma vez que assume que 

as variações e movimentações de preço de um determinado ativo se dariam de 

maneira aleatória, onde a sua previsibilidade não seria possível, uma vez que a 

hipótese fraca de eficiência de mercados assume que os retornos passados não 

influenciam retornos futuros. Dito de outra forma, a evidência encontrada por Mei 

e Moses acerca da reversão à média no mercado da arte em amostras de cross-

section põe em cheque a suposição de que este mercado seria então eficiente 

de acordo com a leitura proposta pela EMH de Eugene Fama.  

Dentre outras conclusões, Mei e Moses (2002) encontram também fortes 

evidências de que as principais obras de arte possuem desempenho 

insatisfatório quando comparadas com outros ativos financeiros. Tem-se neste 

argumento outro elemento que pode ser utilizado para questionar o princípio de 

racionalidade dos agentes, uma vez que o investimento nas principais obras de 

arte não configuraria uma estratégia de investimento ótima: o agente então pode 

ter motivações subjetivas e ontológicas, decididamente apartadas da concepção 

estrita de racionalidade, quando opta pelo investimento no mercado da arte. 

  



45 

 

 

 

2. ABORDAGEM COMPORTAMENTAL SOBRE VIESES E MOTIVAÇÕES 
DO INVESTIDOR DOS MERCADOS DE BITCOIN E DA ARTE. 

 

2.1 O CÂNONE DA TEORIA DAS ESCOLHAS RACIONAIS E A 

CRÍTICA COMPORTAMENTAL.  

“Você quer aquilo que deseja?”. Um questionamento aparentemente 

singelo, que a priori deveria causar estranhamento. Afinal, o homo sapiens 

sapiens, o último estágio de evolução da espécie humana, não apenas sabe, 

mas sabe que sabe. Desta forma, uma vez dotado de um aparato racional ímpar 

na natureza, o ser humano deveria ser capaz de identificar de modo consciente 

e objetivo os detalhes do ambiente que o envolve e desta forma tomar decisões 

racionais e coerentes a todo momento. O âmago da teoria econômica supõe que 

os seres humanos tomam decisões de maneira ótima e acima de tudo blindada 

de vieses e percepções errôneas, uma vez que as escolhas se dão no âmbito de 

expectativas racionais. A teoria das escolhas racionais que embasa as teorias 

de tomada de decisão microeconômicas pode ser enquadrada como uma teoria 

normativa, que fundamenta-se em premissas abstratas. Em oposição, há as 

teorias descritivas, que se estruturam a partir de observações empíricas e 

práticas da realidade – como por exemplo, as formulações de psicólogos 

comportamentais. Se a primeira tem como traço crucial o idealismo, a segunda 

tem seus alicerces fincados no pragmatismo (THALER, 2015). Se os seres 

humanos de fato agissem a todo momento de acordo com o que supõe a teoria 

das escolhas racionais, a resposta à pergunta que intitula essa subseção seria 

dada de forma imediata: o que se quer sempre será aquilo que se deseja. 

Entretanto, tamanha capacidade cognitiva se perde em meio às complexidades 

que traçam a linha cinzenta e borrada entre o consciente e o inconsciente 

humano.  

A frase “Você quer aquilo que deseja?”, além de dar nome ao livro do 

psicanalista brasileiro Jorge Forbes (2003), simboliza a questão que norteia a 

teoria e a prática da psicanálise de Freud, e posteriormente de Lacan. A 

dicotomia entre o que o indivíduo deseja conscientemente e racionalmente, e o 

que suas representações mais subjetivas e primitivas de fato postulam 

constituem a ontologia deste questionamento. Forbes salienta que tal 

descasamento se deve originalmente à angústia da própria tomada de decisão, 



46 

 

 

 

uma vez que não há decisão que não compreenda alguma sinalização de risco, 

ou indução à perda (FORBES, 2003). Por dedução lógica, ao optar por 

determinado elemento, implicitamente se renuncia a todo o resto. Embora 

dotado de sofisticado aparato racional, as atitudes e tomadas de decisão do ser 

humano não são pautadas apenas por motivações racionais e objetivas. A 

tomada de decisão é influenciada então pelo desejo, que não necessariamente 

pode ser enquadrado na concepção do que é tido como necessário. O desejo 

por vezes inconsciente do ser humano é uma questão comumente trabalhada 

pela psicanálise, ciência fundada no século XIX.  

A tragédia “Rei Lear” escrita em 1605 por William Shakespeare (1980) 

narra a trajetória decadente do Rei Lear da Bretanha, que sempre fora muito 

respeitado e temido, mas que com o avançar dos anos, já sem a mesma 

jovialidade de outrora, tem sua autoridade questionada não apenas por seus 

subordinados, mas por suas próprias filhas, que se casam e passam a 

administrar partes do reinado. Em um dado momento da trama, o Rei Lear 

discute com duas de suas filhas, Regana e Goneril, que se sentem incomodadas 

com alguns luxos e regalias que o decadente Rei exige para regressar do exílio 

e voltar à convivência dos demais. Regana afirma que o Rei Lear não necessita 

de tantos criados quanto deseja. O Rei esboça o traçado que separa as 

diferenças entre o que o ser humano deseja e o que este de fato precisa:  

 

Oh, não vamos discutir necessidades! Nossos miseráveis mais 
miseráveis sempre têm alguma coisa que é supérflua às suas 
necessidades miseráveis. Se concedermos à natureza humana 
apenas o que lhe é essencial, a vida do homem vale tão pouco quanto 
a do animal. Tu és uma senhora; se bastasse estar aquecida para se 
sentir elegante, bem, a natureza não necessita dessa elegância toda, 
que mal e mal te aquece. Mas, quanto à necessidade verdadeira... Ó, 
céus, dai-me paciência, que paciência eu necessito! Vós estais vendo 
aqui, ó deuses! Um pobre velho, tão cheio de acasos quanto de anos; 
e desgraçado em ambos. (SHAKESPEARE, 1980 p. 42). 

 

Em outras palavras, o que Forbes, Freud e Lacan sinalizaram a partir de 

representações psicanalíticas acerca da tomada de decisão do ser humano, bem 

como os aspectos que influenciam e formam sua identidade enquanto indivíduo, 

Shakespeare intermediado por Rei Lear ilustrou pela via da ficção: ao contrário 

do que pressupõe a teoria das escolhas racionais, o tomada de decisão e as 

preferências do ser humano não podem ser compreendidas apenas por uma 
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interpretação da necessidade ou mesmo a maximização de funções utilidade 

hipotéticas. Thaler (2015) sintetizou de forma lúdica a dicotomia entre o ser 

humano idealizado pela teoria clássica e o ser humano observado nas 

evidências colhidas em campo pela psicologia comportamental: os econs são 

seres místicos que não são normalmente vistos, mas supostos pelos modelos 

tradicionais3 e pela teoria clássica; são seres dotados de onisciência plena 

acerca de suas capacidades racionais, que levam em conta todas as 

informações e variáveis disponíveis, que fazem cálculos matemáticos complexos 

perfeitamente e atribuem probabilidades acuradas aos diferentes cenários que 

podem influenciar suas tomadas de decisão. São seres que buscam maximizar 

a todo custo sua própria função utilidade, sem preocupar-se (diretamente4) com 

a utilidade experimentada pelos demais agentes. Posto isso, os econs estariam 

blindados de todos os tipos de vieses sistemáticos. 

Ainda segundo Thaler (2015), em contraposição aos Econs, há os 

humanos, que assim como eu e você cometem toda a sorte de equívocos e estão 

sujeitos a vieses sistemáticos em sua tomada de decisão. Os humanos podem 

eventualmente negligenciar informações disponíveis ao tomar decisões e 

também fazer auferir probabilidades a eventos de maneira profundamente 

equivocada. Humanos também podem ter decisões alteradas diretamente pela 

percepção de utilidade e bem-estar do próximo, e fazer escolhas que por fim não 

maximizariam sua função de utilidade em uma abordagem classicamente 

racional. A literatura de economia comportamental não advoga a favor da 

descontinuação da utilização dos modelos tradicionais, mas apenas sua 

releitura, de forma a conferir maior realismo e pragmatismo às suas premissas 

básicas. Kahneman (2012) propõe uma cisão fundamental no modo como os 

seres humanos tomam decisões. Há duas formas de pensar: uma que seria 

                                                 
3 Friedman (1953) argumenta a favor da teoria de racionalidade tradicional. Ainda 
que um jogador de sinuca eventualmente não seja um exímio matemático e que 
não domine todas as propriedades da geometria, suas atitudes acontecem como 
se este de fato tivesse todos estes conhecimentos. Em outras palavras, um 
modelo que assumisse tais conhecimentos funcionaria mesmo que o agente 
observado não tivesse todos os conhecimentos matemáticos supostos. 
4 Há argumentações no sentido de que mesmo o altruísmo seria uma forma de 
maximização da própria utilidade. O que ressaltaria o bem próprio e não o ato 
caridoso direcionado ao próximo em si. Esta interpretação corrobora com a teoria 
clássica de racionalidade e tomada de decisão. 
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rápida, intuitiva, mas ao mesmo tempo suscetível a todo tipo de viés e desvio. A 

forma rápida de pensar seria então ativada pelo indivíduo quando este executa 

uma tarefa tida como trivial ou cuja complexidade já fora domada anteriormente 

(como dirigir um carro para um motorista profissional). Faz-se importante 

ressaltar que este funcionamento é menos custoso ao indivíduo. A segunda 

forma de pensar acontece de modo desacelerado, devagar e reflexivo, onde o 

indivíduo leva em conta não apenas as informações que são facilmente trazidas 

à tona por sua memória, mas se esforça para analisar de forma profunda o 

cenário que o envolve. Entretanto, há um custo para o indivíduo em operar a 

todo momento no modo devagar. A forma devagar de pensar seria ativada para 

solucionar uma tarefa tida como complexa ou desafiadora para o indivíduo (tal 

como o cálculo de uma integral dupla para um sociólogo). 

Adolphe Quételet foi um sociólogo, astrônomo, matemático, demógrafo e 

estatístico que nasceu no final do século XVIII no que hoje se chama Bélgica, e 

viveu por quase todo o século XIX. Ganhou notoriedade frente à academia e os 

pensadores de sua época ao tentar cobrir com o verniz da objetividade e 

racionalidade, elementos não tão concretos e binários. Quételet de certa forma 

estava inserido em um contexto amplamente maior: o do surgimento e 

cristalização da ciência racional moderna enquanto instrumento (razão 

instrumental) do homem para compreender e dominar a natureza, e também o 

próprio homem. A postura positivista, na acepção Comtiana do termo, impunha 

uma leitura cartesiana do mundo, onde todos os fenômenos observáveis 

deveriam ser explicados e capturados pelo arcabouço do lótus científico. 

Quételet (1835 e 1848) dizia ser possível explicar integralmente os eventos 

relacionados à criminalidade com a precisão matemática que o teorema de 

Pitágoras poderia apontar os valores dos catetos e a hipotenusa de um triângulo. 

Para tal, Quételet cunhou o termo que o reservaria para sempre um lugar na 

literatura das ciências sociais: o homem médio. Segundo Quételet, ainda que o 

homem possua suas liberdades individuais inalienáveis e intrínsecas à 

existência, a sociedade comporta-se como um corpo orgânico, que possui vida 

própria e que é governado por regras particulares, cujo significado ultrapassa a 

simples somatória aritmética de todos os indivíduos. Em outras palavras, a 

sociedade e os indivíduos que nela se encontram inseridos seguem de maneira 

quase que coercitiva um princípio superior de normalidade, onde os eventuais 
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outliers em sua jornada abnormal eventualmente seriam capturados para o 

centro da distribuição normal das probabilidades comportadas pela vida. 

Quételet entendia a existência, o homem e a sociedade como produtos de 

relações essencialmente racionais e ordenadas.  

A teoria das escolhas racionais que embasa as teorias de tomada de 

decisão microeconômicas é de alguma forma similar, na atualidade, à tese 

defendida por Quételet no século XIX, e que já fora preterida por pensadores 

contemporâneos da sociologia. A proposição de Milton Friedman, que identifica 

os noise traders como presas fáceis para os arbitradores, os investidores que 

pautam suas decisões pelos valores fundamentais dos ativos, de modo racional, 

talvez pudesse ter sido dita por Quételet, se este tivesse vivido no século XX. A 

proposição comportamental vai à direção, então, de flexibilizar a rigidez 

cartesiana da teoria clássica e propor um forma alternativa de enquadrar as 

probabilidades acerca das tomadas de decisão dos agentes; que provavelmente 

não seguirão uma distribuição normal clássica na maioria das oportunidades. Por 

vezes poderão ter curtose positiva, em outras oportunidades curtose negativa, 

ou comportarem-se de forma totalmente caótica e imponderável. 

De modo matematicamente formal, Dellavigna (2009) postula as 

diferenças entre um modelo calcado exclusivamente nos cânones da teoria das 

escolhas racionais e um modelo adaptado à luz das evidências observadas a 

partir da intersecção entre economia e psicologia comportamental: 

 

                                        ∞ 

U(x i t | St) = max Σδt Σp(st ) U(x i t | St).        (2) 
             x it ∈Xi     t=0          s t ∈ S t 

 

A equação (2) assume que a utilidade de um indivíduo i em qualquer 

período t, dados os estados da natureza S neste mesmo período t será 

caracterizada pela sua maximização dada a ponderação das probabilidades de 

ocorrência p dos estados da natureza S no período t e um fator de desconto 

intertemporal δ. A equação (2) assume que os indivíduos sabem e atribuem 

corretamente as propabilidades de os diferentes estados da natureza ocorrerem, 

descontam as utilidades futuras, nos períodos posteriores a t0, da mesma forma 

– independentemente do quão distante estiver este futuro -, e também que o 

agente sempre buscará maximizar sua utilidade. Dentro da argumentação 



50 

 

 

 

proposta por Thaler (2015), a equação (2) seria indiscutivelmente infalível para 

prever as tomadas de decisão de agentes como os econs. Entretanto, em um 

mundo habitado por seres humanos, faz-se necessário adaptá-lo para que sua 

utilização possua aderência prática no contexto da realidade. 

Ao longo de sua survey, Dellavigna (2009) aponta para diversos eventos 

observados e comprovados pela psicologia comportamental que lançam dúvidas 

acerca da funcionalidade da equação (1). Dellavigna identifica que ao que tange 

a tomada de decisão e a percepção de risco do agente, a função utilidade tal 

qual é demonstrada (U(x i t | St)) seria inábil para capturar todos os elementos 

influenciadores, uma vez que a percepção de utilidade do agente seria 

dependente de um determinado ponto de referência. Uma função utilidade U(x i t 

| r, St) onde r representa o ponto de referência adotado pelo agente e o modo 

como este dado ponto de referência se relaciona com as demais variáveis 

capturadas pela função utilidade tradicional emerge como alternativa algébrica. 

Amos Tversky e Daniel Kahneman (1979) tratam desta questão no paper que 

formula o conceito que deu a Kahneman o prêmio Nobel de economia em 2002: 

a teoria do prospecto. 

 

Imagem 2 – Gráfico da curva em “S”. 

 

Fonte: KAHNEMAN and TVERSKY (1979). 
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O gráfico da chamada “curva em S” demonstra espacialmente a forma 

como a utilidade do agente pode variar de acordo com seu ponto de referência. 

Um mesmo deslocamento sobre o eixo do gráfico pode ter maior ou menor 

impacto sobre a utilidade percebida pelo agente se este for percebido como uma 

perda ou ganho. Pode-se observar que um movimento tido como perda pelo 

agente causa mudanças extremamente mais sensíveis para o agente do que o 

movimento tido como ganho. O agente então apresenta aversão à perda. 

Adicionalmente, a função utilidade do agente de acordo com a teoria do 

prospecto apresenta sensibilidade progressivamente diminuta para resultados 

afastados da origem (ponto de referência), sendo côncava para ganhos e 

convexa para perdas. A teoria do prospecto também salienta que o indivíduo 

comete erros sistemáticos ao auferir as probabilidades de ocorrência dos 

estados da natureza: super-valorizando pequenas probabilidades e sub-

valorizando grandes probabilidades. A literatura que estruturou-se a partir das 

formulações da teoria do prospecto assumiu uma versão simplificada de função 

utilidade incorporando majoritariamente os aspectos de dependência do ponto 

de referência e a aversão perda (DELLAVIGNA, 2009). Desta forma, o agente 

maximiza: 

 

max Σi pi v(xi | r)         (3) 

  

Onde: v(xi | r) é definido por: 

 
v(x | r) = { x – r   se x ≥ r       (4) 

    λ(x − r )  se x < r 

 

 

Sendo que valores de λ maiores que 1 denotam o parâmetro de aversão à 

perda.  
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2.2 VIESES COMPORTAMENTAIS 

 

A teoria econômica tradicional propõe que o agente quando confrontado com 

uma situação similar a uma aposta, deveria considerar em seu processo 

decisório não apenas o risco associado a aposta que fora oferecida, mas 

também todo o contexto que o envolve, bem como outras fontes de incerteza 

que possam existir. Entretanto, os agentes podem ter sua tomada decisão 

limitada por aspectos específicos, que condicionam suas preferências em virtude 

da ponderação errônea ou cerceada das probabilidades do estados da natureza 

(FEHR and GOTTE, 2007; BARBERIS, HUANG and THALER, 2006): a este 

evento dá-se o nome de narrow framing. Entretanto, faz-se razoável supor que 

as opções dos agentes podem divergir do que espera-se de acordo com a teoria 

econômica clássica por conta de interpretações outras da realidade, própria e do 

o contexto social, do agente. Aspectos como solidariedade, senso de 

pertencimento e outros elementos coletivos podem influenciar as escolhas dos 

indivíduos. Dellavigna (2009) cunhou o termo que tipifica este conjunto de 

“desvios” como preferências sociais.  

Embora apresente-se como instrumento valioso de diversificação de portfólio 

e mitigação de risco idiossincrático do portfólio como um todo (WU e PANDEY, 

2014) - o que contraria o argumento de Yermack (2013), que postulou o valor 

negativo do Beta de Bitcoin como um argumento que o desfavorece enquanto 

ativo financeiro, mesmo em um portfólio diversificado – o Bitcoin não apresenta 

características suficientes para que possa ser enquadrado nos três aspectos 

fundamentais que qualificam a moeda, além da constatação de que seus 

retornos comportam-se de maneira caótica e intempestiva5. Desta forma, o que 

motivaria o interesse dos agentes em investir em um ativo com tais 

características? No interior das literaturas propriamente econômicas, 

relacionadas à finanças e mercados, pode-se supor a existência de uma bolha 

no comportamento de seus retornos de acordo com o modelo de bolhas proposto 

por Blanchard e Watson (1982) (LI et al., 2018) e também na metodologia de 

Phillips et al. (2011) (CORBET et al. 2018). Adicionalmente, convém supor que 

                                                 
5 A seção econométrica deste trabalho proverá argumentos empíricos que 
suportam esta afirmação. 
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as motivações que contribuem para que o agente opte por investir no Bitcoin 

possam também ser enquadradas no contexto de preferências sociais. Os 

criptoanarquistas liderados por Tim May (1992) são um exemplo onde as 

decisões econômicas dos agentes podem ser moldadas ou condicionadas por 

elementos que compõe suas crenças e visões políticas e sociais: para este grupo 

de indivíduos investir e, consequentemente, empoderar o Bitcoin é uma arma a 

ser utilizada na empreitada que busca reduzir a participação do Estado na vida 

dos cidadãos: 

The State will of course try to slow or halt the spread of this technology, 
citing national security concerns, use of the technology by drug dealers 
and tax evaders, and fears of societal disintegration. Many of these 
concerns will be valid; crypto anarchy will allow national secrets to be 
trade freely and will allow illicit and stolen materials to be traded. An 
anonymous computerized market will even make possible abhorrent 
markets for assassinations and extortion. Various criminal and foreign 
elements will be active users of CryptoNet. But this will not halt the 
spread of crypto anarchy.  
 
Just as the technology of printing altered and reduced the power of 
medieval guilds and the social power structure, so too will cryptologic 
methods fundamentally alter the nature of corporations and of 
government interference in economic transactions. Combined with 
emerging information markets, crypto anarchy will create a liquid 
market for any and all material which can be put into words and pictures 
(MAY, 1992). 
 

Pode ser suposto fenômeno similar para classificar as motivações que 

incitam os agentes que buscam investir no mercado da arte, uma vez que 

comprovações empíricas constatam aparente ineficiência dos retornos dos 

investidores deste mercado (MEI and MOSES, 2002; CHAMBER, D. et al., 2017). 

Assim como no caso do Bitcoin, aparentemente a utilidade percebida do agente 

neste tipo de investimento não pode ser plenamente capturada pelos ganhos 

financeiros. Cabe ao pesquisador verificar os outros elementos que compõe a 

utilidade percebida do agente que opta por investir no mercado da arte. No 

interior da terminologia proposta por Dellavigna, as preferências sociais podem 

ter influência considerável na tomada de decisão do agente.  

Em seu “Capital”, Marx (2013) formula o conceito de fetichismo da 

mercadoria, processo dinâmico e social onde os indivíduos percebem o valor de 

determinada mercadoria em virtude de sua interação com o coletivo: o processo 

de precificação e, portanto, a aptidão dos agentes em comprar e vender 

determinada mercadoria, se dá em moldes de construções socias, sendo um 

produto da maneira como os indivíduos e coletivos se relacionam em 
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determinada sociedade. No argumento marxista do fetichismo da mercadoria, 

esta possui seu valor de mercado determinado por valores percebidos de 

maneira objetiva e concreta – em relação íntima com custos de produção e de 

trabalho -, mas também há na composição final do valor de uma mercadoria 

elementos opacos, que não podem ser percebidos de forma objetiva e concreta, 

mas sim por uma arquitetura complexa e subjetiva de formulação de preços. Este 

é o fetichismo que, segundo Marx, permeia todas mercadorias de uma 

determinada economia. 

 

Até hoje nenhum químico descobriu o valor de troca na pérola ou no 
diamante. Mas os descobridores econômicos dessa substância 
química, que se jactam de grande profundidade crítica, creem que o 
valor de uso das coisas existe independentemente de suas 
propriedades materiais [sachlichen], ao contrário de seu valor, que lhes 
seria inerente como coisas. Para eles, a confirmação disso está na 
insólita circunstância de que o valor de uso das coisas se realiza para 
os homens sem a troca, ou seja, na relação imediata entre a coisa e o 
homem, ao passo que seu valor, ao contrário, só se realiza na troca, 
isto é, num processo social. (MARX, 2013 p. 218). 

 
 

Em outras palavras, é possível supor que ambos, Bitcoin e mercado da arte, 

possuem valores fundamentais e objetivos que individualmente não satifazem a 

utilidade percebida de seus agentes investidores. O valor percebido pelos 

investidores destes ativos provavelmente possui sensível participação de um 

elemento de valorização opaco, subjetivo, que se realiza na troca, num processo 

social. Em uma separação hipotética entre a utilidade percebida a partir do valor 

objetivo e a utilidade percebida a partir do valor subjetivo destes ativos, o valor 

subjetivo teria representação ligeiramente acima do que exisitira no valor 

objetivo. As preferências sociais seriam o elemento crucial para justificar a 

decisão do investidor por optar pelo Bitcoin ou o mercado da arte, enquanto que 

o interesse utilitarista de buscar maiores retornos financeiros não seria o principal 

motivador dos agentes destes mercados. 

Além da via das preferências sociais, o mercado da arte pode ser aproximado 

do Bitcoin no que tange suas características fundamentais que atuam sobre as 

decisões dos seus agentes e o modo como estes percebem sua utilidade. O 

Bitcoin é um ativo de oferta finita, de tal sorte que na lógica basilar da 

racionalidade econômica de mercado - onde as valorizações e desvalorizações 

dos preços das mercadorias se dão pela pulsão na relação entre oferta e 
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demanda -, tende a ter maior demanda tão logo sua oferta seja reduzida, fazendo 

com que seus preços subam. Enquanto moeda, o Bitcoin pode ser aproximado 

do Ouro, que também possui tendência deflacionárias. O mercado da arte 

também possui estas características. Tendo como ferramenta de análise de um 

jogo diferencial de Stackelberg, é possível afirmar (ITAYA and URSPRUNG, 

2016) que a arte mantém-se em um nível “pseudo-competitivo”, quando 

comparada com outros ativos, durante a vida ativa dos artistas produtores. 

Quando da ocasião da morte do artista, os preços tendem a subir. O dito efeito 

morte varia negativamente com a idade de morte do artista, logo o quão mais 

inesperada for a sua morte, maior será o impacto de valorização em suas obras. 

Emprestando a terminologia e a racionalidade econômica para este evento, na 

ocasião da morte do artista as suas obras passam a ter oferta finita, uma vez 

que este mesmo artista não produzirá mais novas obras de arte. Por 

consequência, relativamente a demanda por suas obras aumentará, contribuindo 

para sua valorização de mercado. A morte de um artista pode ser comparada 

com o fim da mineração de Bitcoins, provavelmente tendo um resultado prático 

de valorização similar. 

 Em linha com as proposições trazidas pela teoria do prospecto, que 

contrariam alguns dos elementos dos cânones da teoria das escolhas racionais, 

há também o efeito dotação, que conforme demonstrado por Kahneman, 

Knetsch e Thaler (1990), é condicionado pela necessidade do agente de possuir 

um ponto de referência em suas análises, bem como na aversão a perda, 

resultando em discrepâncias tidas como irracionais entre os valores que os 

agentes aceitariam pagar e os valores que os agentes aceitariam receber por 

determinado bem. O efeito dotação representa o aumento da percepção de valor 

de um determinado bem para o agente em virtude de este passar a possuí-lo. 

No trabalho mencionado, os autores realizaram estudos controlados onde tem-

se que o efeito dotação pode ser mitigado quando ao invés de utilizar bens que 

possuem valor de uso nos experimentos, usam-se totens, que como o papel-

moeda, não possuem valor objetivo, apenas valor de troca nas transações. Ao 

que tange o mercado da arte, espera-se que possa haver efeito dotação em suas 

negociações, uma vez que o valor percebido pelo agente provavelmente tem 

influência das preferências sociais dispostas anteriormente; de tal sorte que uma 

obra de arte não pode ser comparada com um totem. Por outro lado, o Bitcoin 
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mostra-se similar ao ouro, que como commodity, deve ser comparado a um 

totem. Espera-se encontrar sintomas que sinalizem o efeito dotação em ambos 

os mercados, mas por razões diferentes. Enquanto as obras de arte não se 

assemelham com os totens e por conta disso podem estar sujeitas a uma 

valorização súbita por parte do agente em virtude de sua posse, o Bitcoin tem 

características opostas, e a iliquidez de seu mercado deve-se a questões de 

barreiras de transação ao invés do efeito dotação desenhado por Kahneman e 

Thaler. 

Entretanto, seja no campo da interpretação estatística, ou na análise 

acerca de Bitcoin e o mercado da arte, basta-se um único cisne negro para 

invalidar a hipótese de que todos os cisnes sejam brancos (TALEB, 2016). Ainda 

que hipoteticamente seja razoável supor que o efeito de tokenização atinja 

frontalmente ativos com características como as do Bitcoin, e exerça um efeito 

marginal, quando não nulo em ativos com as características do mercado da arte, 

a realidade dos fatos objetivos invariavelmente esmaga impiedosamente as 

proposições teóricas. Clare McAndrew (2019) aponta no relatório de Arts 

Economics do Art Basel e UBS para um processo, ainda que incipiente e com 

baixa demanda, de tokenização do mercado de arte - online e offline - via 

Blockchain, a racionalidade que estrutura o sistema de registro de 

movimentações do mercado de Bitcoin, que possui ampla aplicabilidade nos 

mais diversos segmentos:  

 

Maecenas, a blockchain platform launched at the end of 2017, offered 

shares in an Andy Warhol work in July 2018, issuing more than 6 million 

ART tokens, with the auction achieving a reported value of $6.5 million 

for a 49% share, while the owners of the work retained 51%. Although 

this was cited as a move toward the ‘democratization of access to fine 

art’, it is not an innovation per se and has been done without blockchain 

in both the private and public domains in the past. (MCANDREW, 2019 

p. 295). 

 

Se por um lado o caráter fetichista (MARX, 2013) da arte e do mercado 

por onde é comercializada cria barreiras para a sua democratização e a 

ampliação do acesso de outros consumidores a este mercado, na proposição de 

Clare McAndrew (2019) ao emprestar seu caráter tokenizado, bem como sua 
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estrutura de registro a um ativo originalmente pertencente ao mercado da arte, 

o fetichismo poderia ser mitigado e mais indivíduos poderiam compartilhar os 

direitos sobre uma mesma obra de arte, sem necessariamente alterar a lógica 

de posse desses bens. Por outro lado, permite a proposição de que mais e mais 

entrantes no mercado da arte que atuem em negociações de natureza 

securitizada possuem motivações que transcendem o fetichismo da posse da 

obra de arte enquanto totem que contém valores e significados seculares, 

subjetivos e próprios de cada sociedade: Agnello (2016), Chambers (2017) e Mei 

e Moses (2002) apontam para possibilidades restritas e factíveis apenas em 

ocasiões muito particulares de obtenção evidente de risk premium (retorno em 

excesso de uma determinada taxa livre de risco) de forma sustentável ao longo 

do tempo.  

Por ser este um trabalho que se propõe a lançar luzes oriundas do 

universo da economia comportamental sobre os mercados estudados, faz-se 

razoável não tomar como premissa dada e inquestionável a hipótese de que os 

agentes econômicos invariavelmente possuem motivações estritamente 

racionais, caucadas em estratégias financeiras ótimas para optar por este ou 

aquele investimento. Clare McAndrew (2019) indica em seu relatório que a 

maioria dos respondentes não enxergam a arte como um investimento. Quando 

segmentado por estratificações mais seletas de compradores, do ponto de vista 

do poder aquisitivo e riqueza, motivações econômicas e financeiras possuem 

maior influência na tomada de decisão do agente, mas ainda não são os 

principais elementos. Em outras palavras, aquele que figura entre os que 

compõe o mercado da arte se identificam mais com a noção de consumidores 

do que investidores propriamente ditos: afinal, o consumidor de uma peça de 

decoração, por exemplo, certamente o faz em virtude do benefício que sua posse 

e/ou o usofruto podem trazer, mas seguramente não é motivado por eventuais 

expectativas de valorização. Se a motivação fundamental do agente que 

emprega capital no mercado da arte não é o retorno financeiro puro e simples, 

há argumentos suficientes para supor que o processo de 

securitização/tokenização do mercado da arte, via Blockchain ou outra 

ferramenta similar, não deveria ter adesão superior à parcela dos que buscam o 

mercado da arte com motivações governadas por expectativas de valorizações 

e retornos futuros.  
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O Gato de Schrödinger é uma experiência mental, que no fim do dia 

representa um verdadeiro paradoxo, desenvolvida pelo físico Austríaco Erwin 

Schrödinger com a intenção de ilustrar as interpretações da mecânica quântica 

em elementos corriqueiros do dia-a-dia. No experimento conclui-se que o gato, 

que está dentro de uma caixa, pode estar vivo e morto simultaneamente. Esse 

paradoxo tem o intuito de evidenciar nossa incapacidade de observar e 

interpretar as consequências mais profundas das ciências naturais. Em seu 

romance distópico 1984, George Orwell (2009) trabalha o conceito do que parece 

ser a aplicação do paradoxo do Gato de Schrödinger em um contexto das 

ciências humanas e sociais. No continente de Oceânia, local onde se passa a 

trama, os personagens são acometidos pelo chamado fenômeno do 

“duplipensar”: acreditar em dois argumentos completamente contraditórios e 

logicamente inconcebíveis se pensados simultaneamente.  

Caso a parcela de adesão dos investidores do mercado da arte no seu 

processo de securitização/tokenização, via Blockchain ou outra ferramenta 

similar, seja superior à parcela dos que conscientemente possuem motivações 

calcadas nos retonos financeiros convém ironicamente questionar se este 

investidor não estaria acometido pelo “duplipensamento” orwelliano, ou mesmo 

se o investidor do mercado da arte não seria essencialmente um investidor de 

Schrödinger: se deixa seduzir por práticas de securitização que dissipam ou 

virtualmente eliminam o caráter fetichista da mercadoria do mercado da arte, ao 

mesmo tempo que aloca seu capital em uma oportunidade de investimento cujos 

retornos são questionáveis quando comparados com outros tipos de ativos 

(AGNELLO, 2016; CHAMBERS, 2017; e MEI AND MOSES 2002). Qual seria a 

motivação do investidor do mercado da arte neste cenário?  
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3. BITCOIN: MARKET CAPM, BETAS CONDICIONAIS, INDICADORES 
DE SENTIMENTOS E OURO. 

 

3.1 MARKET CAPM E BETA INCONDICIONAL. 

Tabela 1 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin. 

Lag BTC 

Lag 1 0,008 

Lag 2 0,014 

Lag 3 0,035 

Lag 4 0,053 

Lag 5 0,050 

Lag 6 0,038 

 

Anterior ao exercício empírico para contextualizar o Bitcoin sob a 

provocação de Thaler (2016) ao afirmar que se os agentes fossem 

verdadeiramente racionais os resultados colhidos de modelos estáticos de 

equilíbrio como o CAPM estariam invariavelmente corretos, cabe situar a 

criptomoeda no âmbito da EMH de Eugene Fama: a Tabela 1 exibe o 

correlograma, ou diagrama de autocorrelação, do logaritmo natural dos retornos 

mensais do Bitcoin no período de Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019, 

permitindo até 12 meses de defasagem na análise. A estatística do teste deve 

ser analisada sob a verificação da hipótese nula de que não há autocorrelação 

entre os dados observados. De acordo com os resultados, a hipótese nula deve 

ser rejeitada e pode-se afirmar que há autocorrelação no logaritmo natural dos 

retornos mensais do Bitcoin a um nível de significância de 5% (95% de intervalo 

de confiança) até a quarta defasagem. Ao considerar um nível de significância 

de 10% (90% de intervalo de confiança) a hipótese nula de que não há 

autocorrelação entre os dados observados é rejeitada na integridade dos 12 

meses de defasagem. Em outras palavras, estes resultados questionam a 

hipótese de eficiência fraca de mercado, onde retornos passados não 

influenciariam retornos futuros, uma vez que os ativos do mercado se 

movimentariam como se em uma dinâmica aleatória, conhecida como processo 

de Martingale. 
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Como forma de atualização das conclusões de Liu e Tsyvinski (2018) e 

proposição de contribuição propriamente quantitativa para o presente trabalho, 

será estimado o Market CAPM do risk premium do Bitcoin. Na sua forma mais 

elementar, o CAPM captura a relação linear e proporcional dos retornos de um 

determinado ativo i e o retorno de uma carteira de mercado hipotética 

(MARKOWITZ, 1959): 

 

Ri - Rf = α + βi(Rm - Rf)                                                                                                  (1) 

 

Na equação (1), Ri representa o retorno do ativo i, Rf representa o 

retorno do ativo livre de risco (risk-free), Rm é o retorno de uma carteira de 

mercado hipotética que compreende todos os ativos de risco disponíveis no 

mercado, βi é o Beta, um coeficiente atribuído ao ativo i que representa o seu 

risco, e por fim há ainda α, o Alpha, que representa os retornos abnormais do 

ativo i, os retornos que não estão associados com o risco de mercado. 

O Beta de um determinado ativo pode ser interpretado como uma 

medida de seu risco relativo, e representa o modo como o ativo de risco se 

correlaciona com a carteira de mercado, cujo Beta por obrigatoriedade 

matemática é igual a 1 – em outras palavras, o Beta representa a sensibilidade 

do ativo de risco frente à carteira de mercado. O ativo cujo Beta esteja acima de 

1, pode ser compreendido como um ativo que possui alta correlação com o 

mercado e deve reagir de forma alinhada com suas movimentações – trata-se 

de um Beta “agressivo”; já o ativo que possui Beta abaixo de 1 é interpretado 

como um ativo com baixa correlação com o mercado, suas movimentações 

estarão em menor grau atreladas às do mercado – trata-se de um Beta 

“defensivo”. Um valor negativo associado ao Beta revela um ativo cujos retornos 

estão inversamente relacionados com a carteira de mercado, provendo 

instrumento valioso de diversificação de portfólio e mitigação de risco 

idiossincrático do portfólio como um todo. O ativo livre de risco (risk-free), possui 

um Beta de valor zero quando analisado sob um contexto macroeconômico 

estático, uma vez que seus retornos não variam e por consequência não 

covariam com a carteira de mercado. Faz-se ainda necessário ressaltar que em 

virtude da construção do modelo, os retornos do ativo de risco (Ri) e da carteira 
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de mercado (Rm) são dispostos a partir da perspectiva de um retorno adicional 

sobre o ativo livre de risco (risk-free), o dito risk premium. O risk premium é 

influenciado diretamente pelo Beta e é constituído a partir do retorno requerido 

pelo investidor para assumir o risco adicional, seja do ativo i ou da própria 

carteira de mercado. 

Serão considerados neste exercício o logaritmo natural dos retornos 

mensais do Bitcoin, do S&P e do 1 month Treasury Bill americano no período 

compreendido entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019. O risk premium 

associado ao Bitcoin, ou seja, os valores de seus retornos – que no contexto do 

Market CAPM serão interpretados como os retornos do ativo i (Ri) - deduzidos 

os respectivos retornos do 1 month Treasury Bill americano – aqui 

compreendidos como os retornos do ativo livre de risco (Rf - risk free) - será a 

variável dependente da regressão, o lado esquerdo da igualdade da equação do 

Market CAPM. Já o lado direito da igualdade da equação do Market CAPM é 

dado pelo Beta, enquanto elemento que representa a sensibilidade dos retornos 

do ativo i (Ri) e da carteira de mercado (Rm), que multiplica a variável 

independente da regressão: o risk premium associado à carteira de mercado, 

aqui representado pela diferença entre os retornos do S&P (Rm) e o 1 month 

Treasury Bill americano (Rf). Por fim, ainda no lado direito da regressão, há o 

Alpha, que em um contexto onde o Market CAPM consegue capturar 

satisfatoriamente os elementos que explicam os movimentos de valorização e 

desvalorização da variável dependente frente às oscilações da variável 

independente, deveria ser irrelevante, com valores nulos. Valores para Alpha 

diferentes de zero indicam uma performance potencialmente insatisfatória por 

parte do Market CAPM enquanto modelo que visa explicar os retornos do ativo i 

– uma vez que o fator de risco observado, aqui representado pela carteira de 

mercado, supostamente deveria capturar todas as movimentações da variável 

dependente. 
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Tabela 2 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin e S&P. 

MCAPM BTC S&P 

Lag 1 0,008 0,122 

Lag 2 0,014 0,296 

Lag 3 0,035 0,451 

Lag 4 0,053 0,491 

Lag 5 0,050 0,636 

Lag 6 0,038 0,750 

 

Tabela 3 – Market CAPM do Bitcoin com o S&P como carteira de 

mercado ajustado pela heterocedasticidade. 

Market CAPM 
  BTC 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 101 -0,0892 0,03347 -2,6649 0,009 

Beta 101 -2,29569 1,08472 -2,11639 0,0368 

Estatística F 101                   -                           -                    -    0,03509 

R-quadrado 0,044081     
Adj R-quadrado 0,034425     

 

O diagrama de autocorrelação do logaritimo natural dos retornos do S&P 

aponta para resultados diferentes do que fora observado com o logaritimo natural 

do retornos do Bitcoin: enquanto no caso do Bitcoin os resultados sugerem a não 

conformidade à forma de eficiência fraca de mercado, para o S&P a hipótese 

nula de ausência de autocorrelação dos retornos não pode ser rejeitada a um 

nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança) para as seis 

primeiras defasagens. Os primeiros resultados da regressão com ajuste Huber-

White de heterocedasticidade trazem informações como o número de 

observações, 101, devido ao fato de o período no tempo observado nas 

amostras, dada a característica disruptiva e inovadora das cryptocurrencies, ser 

relativamente restrito. As medidas R-squared e Adj R-squared, ainda que 

divirjam em pormenores metodológicos, auxiliam na compreensão do quão 

explicativo é o comportamento da variável independente sobre as oscilações da 

variável independente. R-squared e Adj R-squared de 0.0440 e 0.034, 

respectivamente, apontam para um poder explicativo relativamente ineficaz. O 

Beta observado, além de possuir um valor consideravelmente alto, também é 
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negativo, o que reforça a compreensão do Bitcoin enquanto ativo cujos retornos 

estão inversamente relacionados com o mercado, provendo instrumento valioso 

de diversificação de portfólio e mitigação de risco idiossincrático do portfólio 

como um todo (WU e PANDEY, 2014): o que contraria o argumento de Yermack 

(2013), que postulou o valor negativo do Beta de Bitcoin como um argumento 

que o desfavorece enquanto ativo financeiro, mesmo em um portfólio 

diversificado. Sob a hipótese nula de que conjuntamente os coeficientes do 

modelo são zero, o p-valor referente à estatística F de 0.035092 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).  

Com relação ao Beta da regressão, sob a hipótese nula de que seu valor 

seja zero, o p-valor de 0.0368 impele à conclusão de que a hipótese nula deve 

ser rejeitada, e que o Beta estimado é estatisticamente significante e, portanto, 

diferente de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança). O intercepto, que no universo CAPM representa o Alpha e os 

retornos abnormais não capturados pelos fatores de risco do modelo, apresenta 

valores consideravelmente altos. Para ativos financeiros tradicionais, como 

ações, os retornos abnormais podem chegar, em média, a 2% quando considera-

se retornos anuais (AGNELLO, 2016). Sob a hipótese nula de que seu valor seja 

zero, o p-valor de 0.0090 impele à conclusão de que tal hipótese deve ser 

rejeitada, e que o Alpha estimado é estatisticamente significante e, portanto, 

diferente de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança). A estatística do teste Durbin-Watson aponta para 1,5270, o que 

suscita a conclusão de que há correlação serial negativa 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). 
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Tabela 4 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) do 

Market CAPM do Bitcoin com o S&P como carteira de mercado. 

Resíduos BTC 

Lag 1 0,0606 

Lag 2 0,2561 

Lag 3 0,7733 

Lag 4 0,4754 

Lag 5 0,3035 

Lag 6 0,0942 

 
Tabela 5 – Ljung-Box (Q-test) do Market CAPM do Bitcoin com o S&P 

como carteira de mercado. 

Resíduos BTC 

Lag 1 0,043 

Lag 2 0,047 

Lag 3 0,107 

Lag 4 0,164 

Lag 5 0,184 

Lag 6 0,186 

 

No exercício de verificação de correlação serial realizado o teste Breusch-

Godfrey (teste LM para correlação serial) apresentou estatísticas que ainda à 

primeira defasagem permitem a rejeição da hipótese nula (p-value = 0,0606) de 

que os resíduos do OLS univariado do Market CAPM do Bitcoin com o S&P como 

carteira de mercado não possuem correlação serial a um nível de significância 

de 10% (90% de intervalo de confiança); o teste Ljung-Box (Q-test) do Market 

CAPM do Bitcoin com o S&P como carteira de mercado apresentou estatísticas 

a partir da terceira defasagem que permitem a não rejeição da hipótese nula de 

que os resíduos do OLS multivariado do Market CAPM do Bitcoin com o S&P 

como carteira de mercado não possuem correlação serial a um nível de 

significância de 5% (95% de intervalo de confiança). Portanto, a um nível de 

significância de 10% (90% de intervalo de confiança), ambos os testes sugerem 

autocorrelação serial dos resíduos do modelo ainda na primeira defasagem. Em 

outras palavras, trata-se de evidência complementar que sinaliza a necessidade 

de considerar variáveis outras para a compreensão dos retornos do Bitcoin além 

do arcabouço tradicional de racionalidade dos agentes proposto pelo CAPM.  
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Visando expandir o escopo da presente análise, e de fato verificar se há 

base empírica para questionar o enquadramento do Bitcoin como ativo financeiro 

cuja trajetória pode ser compreendida por instrumentos que valem-se da teoria 

econômica clássica acerca da racionalidade e tomada de decisão dos agentes, 

propõe-se um exercício onde o logaritmo natural dos retornos do Bitcoin 

deduzidos o logaritmo natural dos retormos do 1 month Treasury Bill americano 

no período compreendido entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019 regredidos 

contra o logaritmo natural dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo natural 

dos retornos do 1 month Treasury Bill, serão comparados com o logaritmo natural 

de outros 9 ativos e/ou fatores de mercado, e uma cesta com 4 moedas e o ouro 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano 

no mesmo período. 

Tabela 6 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin e cesta de moedas. 

Moedas BTC GBP EUR JPY BRL Ouro 

Lag 1 0,008 0,094 0,293 0,546 0,343 0,280 

Lag 2 0,014 0,188 0,569 0,384 0,630 0,523 

Lag 3 0,035 0,341 0,618 0,573 0,650 0,730 

Lag 4 0,053 0,300 0,618 0,587 0,794 0,809 

Lag 5 0,050 0,338 0,390 0,471 0,747 0,819 
Lag 6 0,038 0,265 0,221 0,525 0,370 0,710 

 

Tabela 7 – Betas de cestas de moedas e Bitcoin contra o S&P. 

Moedas 
   Beta  

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC  101 -       2,29569                1,08472  -   2,11639     0,03680  

GBP 101          0,32723                0,05959       5,49129     0,00000  

EUR 101          0,28141                0,08596       3,27370     0,00150  

JPY 101 -       0,16695                0,06326  -   2,63930     0,00970  

BRL 101          0,46999                0,17377       2,70464     0,00810  

Ounce of Gold 101          0,06685                0,16898       0,39562     0,69320  
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Tabela 8 – Alphas de cestas de moedas e Bitcoin contra o S&P. 

Moedas 
   Alpha  

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC  101 -       0,08920                0,03347  -   2,66490       0,0090  

GBP 101 -       0,00457                0,00224  -   2,03937     0,04410  

EUR 101 -       0,00428                0,00263  -   1,62790     0,10670  

JPY 101 -       0,00138                0,00260  -   0,52904     0,59800  

BRL 101 -       0,01150                0,00487  -   2,36079     0,00862  

Ounce of Gold 101          0,00055                0,00529  -   0,10470       0,9168  

 

Tabela 9 – Matriz de Variância e Covariância de cestas de moedas e 

Bitcoin. 

 

Tabela 10 – Matriz de Correlação de cestas de moedas e Bitcoin. 

Coins BTC GBP EUR JPY BRL Ounce of Gold 

BTC 1,0000000      

GBP -     0,0742486 1,0000000     

EUR -     0,1163723 0,6073721 1,0000000    

JPY -     0,0128168 -     0,0053819 0,1902888 1,0000000   

BRL -     0,0946670 0,3032100 0,5160310 0,2374371 1,0000000  

Ounce of Gold -     0,0005957 0,1276454 0,3264264 0,5095252 0,4237222 1,0000000 

 

 

 

 

 

Coins BTC GBP EUR JPY BRL Ounce of Gold 

BTC 0,1338160      

GBP -     0,0006403 0,0005557     

EUR -     0,0010678 0,0003591 0,0006292    

JPY -     0,0001257 -     0,0000034 0,0001280 0,0007190   

BRL -     0,0015762 0,0003253 0,0005891 0,0002898 0,0020717  

Ounce of Gold -     0,0000103 0,0001422 0,0003871 0,0006459 0,0009117 0,0022349 
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Tabela 11 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin e outros ativos. 
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Tabela 12 – Betas de outros ativos e Bitcoin contra o S&P. 

Assets 
  Beta 

N Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t 

BTC  101 -       2,29569                1,08472  -   2,11639     0,03680  

Private Equity 101          1,30674                0,08524     15,32950     0,00000  

Commodities 101          0,78352                0,12414       6,31163     0,00000  

Global Inflation 101 -       0,01881                0,03556  -   0,52901     0,59800  

Global Real Estate 101          0,84456                0,09675       8,72894     0,00000  

EM Debt 101          0,25399                0,05898       4,30622     0,00000  

Credit HY 101          0,39542                0,04106       9,63022     0,00000  

Credit IG 101          0,08750                0,04734       1,84842     0,00675  

MSCI World 101          1,02731                0,04242     24,22024     0,00000  

Ounce of Gold 101          0,06685                0,16898       0,39562     0,69320  

 

Tabela 13 – Alphas de outros ativos e Bitcoin contra o S&P. 

Assets 
  Alpha 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC  101 -       0,08920                0,03347  -   2,66490       0,0090  

Private Equity 101 -       0,00352                0,00268  -   1,31514       0,1915  

Commodities 101 -       0,00937                0,00496  -   1,89064       0,0616  

Global Inflation 101          0,00314                0,00144       2,19169       0,0307  

Global Real Estate 101 -       0,00099                0,00300  -   0,32985       0,7422  

EM Debt 101          0,00191                0,00185       1,03175       0,3047  

Credit HY 101          0,00144                0,00127       1,13410       0,2595  

Credit IG 101          0,00272                0,00146       1,86635       0,0650  

MSCI World 101 -       0,00412                0,00129  -   3,19046       0,0019  

Ounce of Gold 101          0,00055                0,00529  -   0,10470       0,9168  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Tabela 14 – Matriz de Variância e Covariância de outros ativos e 

Bitcoin. 
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Tabela 15 – Matriz de Correlação de outros ativos e Bitcoin. 
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No contexto da cesta de moedas, todas apresentaram coeficientes 

estatisticamente não significativos a um nível de significância de 5% (95% de 

intervalo de confiança) para o diagrama de autocorrelação, enquanto os retornos 

do Bitcoin mostraram-se autocorrelacionados até a terceira defasagem a um 

nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). As moedas 

analisadas apresentaram coeficientes de Beta estatisticamente significantes e, 

portanto, diferentes de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo 

de confiança), com exceção do ouro. Apenas o Bitcoin e JPY tiveram valores de 

Beta negativos, o que evidencia uma trajetória inversa à variável independente 

S&P. Entretanto, enquanto todas a moedas da cesta tiveram coeficientes de Beta 

muito próximos de zero, o Bitcoin apresentou um Beta inferior a -2. 

Adicionalmente, o erro padrão da amostra mostrou-se ligeiramente maior para o 

Bitcoin do que para as demais moedas da cesta, o que reforça o caráter 

dispersivo da distribuição deu seus retornos. Ao que tange os coeficientes de 

Alpha, apenas ouro, JPY e EUR apresentaram resultados estatisticamente não 

significantes e, portanto, não se pode afirmar que são diferentes de zero, a um 

nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). Dentre as moedas 

que apresentaram intercepto significativo, o Bitcoin apresenta-se com um valor 

de coeficiente ligeiramente superior aos demais (o que aumenta a participação 

de elementos externos à variável independente S&P na composição de seus 

retornos), assim como o respectivo erro padrão (o que novamente reforça o 

caráter dispersivo da distribuição de seus retornos). A estatística do teste t 

relacionado ao intercepto do Bitcon foi o maior em módulo, evidenciando uma 

maior probabilidade de ocorrência. 

O Bitcoin apresenta-se como um elemento divergente quando comparado 

às moedas selecionadas para a cesta não apenas no modo como cada um 

destes elementos se relaciona com uma variável terceira (no caso, no exercício 

de análise anterior, o S&P), mas também na relação direta com com as moedas 

da cesta. Ao analisar as matrizes de variância e covariância e correlação 

percebe-se uma variância ligeiramente superior do Bitcoin quando comparado 

com as demais moedas da cesta: quanto maior a variância, maior a amplitude 

dos resultados que podem ocorrer; fazendo com o que o Bitcoin apresente traços 

de imponderabilidade sensivelmente mais marcantes do que seus pares. Ao que 
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tange às 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 negativos quando 

comparado com as demais moedas da cesta; enquanto que na comparação 

entre si, as demais moedas apresentaram correlação e covariância positivas 

(com exceção de GBP e JPY). Com base nestes resultados, pode-se afirmar que 

o Bitcoin tende a caminhar em direções opostas às demais moedas da cesta. 

Analisando desta vez os conjuntos de ativos comparados com o Bitcoin, 

apenas Global Real Estate também apresentou coeficientes estatisticamente 

não significativos a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) para o diagrama de autocorrelação; as demais variáveis mostraram-

se fracamente eficientes, uma vez que seus retornos passados não se 

autocorrelacionam com os retornos correntes. Apenas Global Inflation e Ounce 

of Gold apresentaram Betas estatisticamente não significantes e portanto não se 

pode afirmar que são diferentes de zero, a um nível de significância de 5% (95% 

de intervalo de confiança). Dentre o grupo de ativos com Betas significantes, o 

Bitcoin é o único que apresentou valores de Beta negativos, o que evidencia uma 

trajetória inversa à variável independente S&P. Adicionalmente, o erro padrão da 

amostra mostrou-se ligeiramente maior para o Bitcoin do que para as demais 

moedas da cesta, o que reforça o caráter dispersivo da distribuição de seus 

retornos. Levando em conta os interceptos analisados, apenas Bitcoin, Global 

Inflation e MSCI World tiveram coeficientes de Alpha estatisticamente 

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

(95% de intervalo de confiança). O valor do coeficiente Alpha apresentado pelo 

Bitcoin é, em módulo, duas vezes superior aos demais ativos com coeficientes 

estatisticamente significantes - o que aumenta a participação de elementos 

externos à variável independente S&P na composição de seus retornos. 

Novamente o erro padrão observado é consideravelmente superior aos demais, 

o que reforça o caráter dispersivo da distribuição deu seus retornos. 

Estendendo as análises dos outros conjuntos de ativos ao ferramental 

propiciado pelas matrizes de variância e covariância e correlação, percebe-se 

uma variância ligeiramente superior do Bitcoin quando comparado com os 

demais ativos: quanto maior a variância, maior a amplitude dos resultados que 
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podem ocorrer; fazendo com o que o Bitcoin apresente traços de 

imponderabilidade sensivelmente mais marcantes do que seus pares. Ao que 

tange às 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 negativos quando 

comparado com os demais ativos; enquanto que na comparação entre si, os 

demais ativos apresentaram correlação e covariância positivas (com exceção da 

relação Global Inflation com Private Equity e Commodities).  

  



74 

 

 

 

3.2 BETA CONDICIONAL. 

Os resultados obtidos nos exercícios anteriores de alguma forma suscitam 

o questionamento de que o Bitcoin pode ter regras de funcionamento próprias 

que o afastam de ativos e moedas tradicionais. O que fora testado até o 

momento é o modo como o Bitcoin e outros ativos e moedas se relacionaram 

com o S&P durante o período de Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019, de 

maneira geral, como se uma foto fosse tirada registrando essa relação de forma 

estática e imutável. Cabe questionar 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). Desta forma, novamente o logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month 

Treasury Bill americano no período compreendido entre Outubro de 2010 e 

Fevereiro de 2019 regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do S&P 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill, serão 

comparados com o logaritmo natural de outros 9 ativos e/ou fatores de mercado, 

e uma cesta com 4 moedas e o ouro deduzidos o logaritmo natural dos retornos 

do 1 month Treasury Bill americano no mesmo período. 

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 (2), para cada trecho de 16 observações mais 

recentes, em sucessivas iterações de estimação via OLS (86 repetições), cada 

qual equivalente ao cálculo do CAPM 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        (2) 

 𝑅𝑅        𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚,𝑡) 
 

E, subamostras rolantes, tais que, [𝑡 − 𝑛 + 1; 𝑡]. 
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Imagem 3 – Gráficos de Betas condicionais e incondicionais de cesta 

de moedas e Bitcoin contra o S&P. 
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Imagem 4 – Gráficos de Betas condicionais e incondicionais de 

outros ativos e Bitcoin contra o S&P. 
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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 15 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 médio (mean absolute error – MAE) e erro quadrático 

médio (mean squared error – MSE), calculados pelas equações 3 e 4 

(MERGNER, 2009). 

 

      𝑇 

𝑀𝐴𝐸 =1Σ|𝑟̂𝑡 − 𝑟𝑡|                            (3) 

 T 𝑡=1 
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      𝑇 

𝑀S𝐸 =1Σ(𝑟̂𝑡 – 𝑟𝑡)²         (4) 

 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. As tabelas a seguir apresentam 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 16 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para 

cesta de moedas contra o S&P – MSE, MAE. 

 MSE MAE 

Moedas RR OLS RR OLS 

BTC 5,113 0,503 0,919 0,475 

GPB 0,0007 0,0009 0,020 0,024 

EUR 0,0008 0,0010 0,020 0,025 

JPY 0,0008 0,0010 0,019 0,025 

BRL 0,0010 0,0013 0,022 0,029 

Ounce of Gold 0,0013 0,0011 0,025 0,026 

 

Tabela 17 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para 

outros ativos contra o S&P – MSE, MAE. 

 MSE MAE 

Index RR OLS RR OLS 

BTC 5,113 0,504 0,919 0,476 

Private Equity 0,0017 0,0011 0,026 0,027 

Commodities 0,0010 0,0018 0,023 0,032 

Global Inflation 0,0009 0,0011 0,021 0,026 

Global Real Estate 0,00069 0,00070 0,018 0,021 

EM Debt 0,0007 0,0009 0,019 0,024 

Credit HY 0,0006 0,0008 0,018 0,022 

Credit IG 0,0008 0,0010 0,020 0,025 

MSCI World 0,0007 0,0001 0,019 0,009 

Ounce of Gold 0,0013 0,0011 0,025 0,026 
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No contexto da cesta de moedas e demais ativos observados, 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 Bitcoin, a acurácia preditiva é 

sensivelmente diminuta, uma vez que o valor absoluto do erro mostrou-se 

elevado quando comparado aos demais ativos e moedas. Adicionalmente, dado 

que o OLS apresentou melhor desempenho que o RR, pode-se inferir que a 

volatilidade no curto prazo do Bitcoin é maior do que os demais ativos, fazendo 

com que tendências de longo prazo sejam sobrepostas por tendências de curto 

prazo. Contribuindo com a proposição de que Ouro e Bitcoin possuem 

características parecidas, no caso do Ouro, o OLS apresentou melhor 

desempenho que o RR. Embora este resultado aproxime ambos os ativos, trata-

se de uma conclusão contra-intuitiva, uma vez que o Ouro é tido como um ativo 

“safe heaven”, onde os investidores habituam-se a buscar estabilidade em 

tempos de incertezas nos mercados, supor que tendências de longo sejam 

sobrepostas por tendências de curto prazo contraria o senso comum sobre o 

tema. 
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3.3 O BITCOIN E OS SENTIMENTOS DOS AGENTES. 

Tendo em vista que o presente trabalho usa como ferramental explicativo 

as  intervenções trazidas pela economia comportamental junto à racionalidade e 

tomada de decisão dos agentes na proposição da economia clássica, convém 

questionar-se se as oscilações de valor que o Bitcoin sofrera com o passar dos 

anos podem de alguma forma serem 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 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. 

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. 

Tabela 18 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos de indicadores de sentimentos e Bitcoin. 

Emoções BTC  S&P Vix CONCCONF Ounce of Gold 

Lag 1    0,008                    0,122                  0,000                       0,000                             0,280  

Lag 2    0,014                    0,296                  0,000                       0,000                             0,523  

Lag 3    0,035                    0,451                  0,000                       0,000                             0,730  

Lag 4    0,053                    0,491                  0,000                       0,000                             0,809  

Lag 5    0,050                    0,636                  0,000                       0,000                             0,819  

Lag 6    0,038                    0,750                  0,000                       0,000                             0,710  
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Tabela 19 – Betas de indicadores de sentimentos contra o Bitcoin. 

Emoções 
  Beta 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

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 20 – Alphas de indicadores de sentimentos contra o Bitcoin. 

Emoções 
  Alpha 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

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 21 – Matriz de variância e covariância de indicadores de 

sentimentos e o Bitcoin. 

Emoções 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 22 – Matriz de correlação de indicadores de sentimentos e o 

Bitcoin. 

Emoções 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 

 

No contexto dos indicadores de sentimentos, S&P e Ouro apresentaram 

coeficientes estatisticamente não significativos a um nível de significância de 5% 
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(95% de intervalo de confiança) para o diagrama de autocorrelação, enquanto 

que os retornos do Bitcoin, as variações do VIX e do CONCCONF mostraram-

se autocorrelacionados a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança). Para os indicadores de medo e confiança, VIX e CONCCONF, faz-

se justificável supor que suas variações sejam de alguma forma 

autocorrelacionadas, uma vez que intercorrências que alteram os sentimentos 

dos agentes podem estar intimamente ligadas com eventos passados, que 

ocorreram em defasagens relativamente recentes. 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 aos 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 as 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 
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indicadores. No que se refere às 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 (2), 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        (2) 

 𝑅𝑅        𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚,𝑡) 
 

E, subamostras rolantes, tais que, [𝑡 − 𝑛 + 1; 𝑡]. 
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Imagem 5 – Gráficos de Betas condicionais e incondicionais do 

Bitcoin contra indicadores de sentimentos. 
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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 médio (mean absolute error – MAE) e erro quadrático 

médio (mean squared error – MSE), calculados pelas equações 3 e 4 

(MERGNER, 2009). 

      𝑇 

𝑀𝐴𝐸 =1Σ|𝑟̂𝑡 − 𝑟𝑡|                              (3) 

 T 𝑡=1 

 
      𝑇 

𝑀S𝐸 =1Σ(𝑟̂𝑡 – 𝑟𝑡)²         (4) 

 T 𝑡=1 
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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 23 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para 

Bitcoin contra indicadores de sentimentos – MSE, MAE. 

 MSE MAE 

Emoções RR OLS RR OLS 

S&P 0,094 0,090 0,195 0,207 

GOLD 0,102 0,097 0,198 0,209 

VIX 0,100 0,240 0,208 0,404 

CONCCONF 0,094 0,208 0,204 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). Para S&P e Ounce of Gold, pode-se supor que há variações sensíveis no 

curto prazo, que implicam em erros unitariamente grandes, uma vez que no 

critério MSE (que penaliza os maiores desvios) o RR fora preterido pelo OLS. Já 

para os demais ativos e critérios, os resultados sugerem que variações de 

curtíssimo prazo na relação entre as variáveis não possuem relevância 

intertemporal nas análises, tendo sua contribuição dilúida em tendências de 

janelas superiores ao curtíssimo prazo. 

 Diferentemente do exercício empírico que situou o Bitcoin em meio a 

indicadores econômicos tradicionais e 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 anteriores possam agir de 

maneira conjunta ou até mesmo complementar no sentido de mapear o papel 
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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 

distribuição, 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 24 – OLS Multivariado ajustado pela heterocedasticidade do 
Bitcoin contra indicadores de sentimentos. 
 
 

Emoções 
  BTC (OLS Multivariado) 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 103 -1,3002 0,28284 -4,60324       0,000  

S&P 103 0,7823 0,95623 0,81811 0,4153 

Gold 103 -0,245 0,76421 -0,3206 0,7492 

VIX 103 0,0368 0,008048 4,57261     0,0000  

CONCCONF 103 0,00631 0,00166 3,79622 0,00003 

Estatística F 103                   -                             -                    -    0,00004 

R-quadrado 0,225767     

Adj R-quadrado 0,194165     

 

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% (85% 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 
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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 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 negativa 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 25 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) do 

Bitcoin contra os indicadores de sentimentos. 

Resíduos Emoções 

Lag 1 0,3017 

Lag 2 0,2587 

Lag 3 0,9101 

Lag 4 0,6304 

Lag 5 0,3987 

Lag 6 0,0309 
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Tabela 26 – Ljung-Box (Q-test) do Bitcoin contra os indicadores de 

sentimentos. 

Resíduos Emoções 

Lag 1 0,303 

Lag 2 0,293 

Lag 3 0,471 

Lag 4 0,633 

Lag 5 0,697 

Lag 6 0,319 

 

No exercício de verificação de correlação serial realizado, 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 rejeitar a 

hipótese nula de ausência de correlação serial dos resíduos.  

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 propõe-se a verificar os elementos que conduzem os retornos 

do Bitcoin. 
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3.4 O OURO DIGITAL? 

Quando Nakamoto (2008) propôs os moldes fundamentais que hoje 

estruturam o Bitcoin, sua idealização guardava para o Bitcoin uma função de 

moeda a ser utilizada como meio de troca pelos agentes. Quando comparado 

com outras moedas tradicionais (fiat currencies), o Bitcoin deveria divergir 

apenas na capacidade de intervenção disposta por autoridades financeiras 

ligadas ao Estado. Em outras palavras, propunha-se um modus operandi similar 

às moedas tradicionais no funcionamento do Bitcoin. Entretanto, Yermack 

(2013), Wu e Pandey (2015) e Chemalle (2017a) trouxeram contribuições no 

sentido de situar o Bitcoin para além da noção de moeda com valor de uso 

centrado nas possibilidades de transações, mas também como ativo financeiro, 

que pode desempenhar um papel de mitigação de risco sistemático em um 

portfólio de investimentos diversificado. Conforme abordado nas seções 

anteriores deste trabalho, sob a perspectiva clássica de moeda, o Bitcoin falha 

na verificação dos 3 quesitos basilares: Idealmente, a moeda deve funcionar 

como i) meio de troca: deve ser aceita amplamente, servir como um meio de 

pagamento, que equivalha a determinado bem de consumo ou serviço; ii) 

unidade de conta: deve permitir que seja possível contabilizar ou expressar 

numericamente o preço de bens de consumo e serviços; e iii) reserva de valor: 

devendo a moeda ser apta para permitir a acumulação de poder de compra, de 

tal sorte que esta possa ser empregada no futuro. 

Outra aproximação que, ao menos no campo teórico, pode ser valiosa na 

jornada em busca da compreensão dos elementos que conduzem as variações 

do Bitcoin, é com o ouro. Ambos possuem oferta finita e podem ser enquadrados 

na definição de commodity uma vez que são produtos de características e 

qualidades uniformes, não sendo diferenciável em função de quem o produziu, 

tendo seu preço de mercado determinado por oferta e demanda. Assim como o 

Bitcoin, o ouro tem similaridades com moedas e ativos financeiros. Seria então 

o Bitcoin o ouro digital? As dinâmicas de valorização e desvalorização do Bitcoin 

poderiam estar de alguma forma correlacionadas com o ouro? Para buscar 

respostas para essas perguntas serão tomados o logaritmo natural dos retornos 

do Bitcoin deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill 

americano no período compreendido entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019 
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regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo 

natural dos retornos do 1 month Treasury Bill, bem como o logaritmo natural dos 

retornos do Ouro deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month 

Treasury Bill americano no período compreendido entre Outubro de 2010 e 

Fevereiro de 2019 regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do S&P 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill. Após a 

comparação de ambos os ativos com um elemento em comum, que em um 

contexto do CAPM desempenha a função de carteira de mercado, serão 

tomados o logaritmo natural dos retornos do Bitcoin deduzidos o logaritmo 

natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano no período 

compreendido entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019 regredidos contra o 

logaritmo natural dos retornos do Ouro deduzidos o logaritmo natural dos 

retornos do 1 month Treasury Bill americano no período compreendido entre 

Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019. 

Tabela 27 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin, S&P e Ouro. 

Market CAPM BTC  S&P Ounce of Gold 

Lag 1    0,008                   0,122                  0,280  

Lag 2    0,014                   0,296                  0,523  

Lag 3    0,035                   0,451                  0,730  

Lag 4    0,053                   0,491                  0,809  

Lag 5    0,050                   0,636                  0,819  

Lag 6    0,038                   0,750                  0,710  

 

Tabela 28 – Betas de Bitcoin e Ouro contra o S&P. 

Assets 
  Beta 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC  101 -       2,29569               1,08472  -   2,11639     0,03680  

Ounce of Gold 101          0,06685               0,16898       0,39562     0,69320  

 



95 

 

 

 

Tabela 29 – Alphas de Bitcoin e Ouro contra o S&P. 

Assets 
  Alpha 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC  101 -       0,08920               0,03347  -   2,66490       0,0090  

Ounce of Gold 101          0,00055               0,00529  -    0,10470       0,9168  

 

 
Tabela 30 – OLS univariado do Bitcoin contra o Ouro. 
 

Ouro 
  BTC 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 101 -     0,10947                0,03658  -    2,99258      0,0035  

Beta 101 -      0,00461                0,92811  -    0,00497    0,99600  

Estatística F 101                   -                             -                    -      0,99528  

 
 
O diagrama de autocorrelação do logaritimo natural dos retornos do S&P 

e do Ouro aponta para resultados diferentes do que fora observado com o 

logaritimo natural dos retornos do Bitcoin: enquanto no caso do Bitcoin os 

resultados sugerem a não conformidade à forma de eficiência fraca de mercado, 

para o S&P e Ouro a hipótese nula de ausência de autocorrelação dos retornos 

não pode ser rejeitada a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) para as seis primeiras defasagens. Por outro lado, no exercício de 

OLS univariado que regrediu separadamente Ouro e Bitcoin contra o S&P, o 

primeiro não obteve significância estatística para coeficiente e intercepto, já o 

segundo obteve significância estatística para ambos. Quando regredido contra o 

Ouro, o coeficiente e intercepto do Bitcoin não apresentaram significância 

estatística. Devido à inconsistência empírica das proposições teóricas acerca da 

possível correlação entre Ouro e Bitcoin, convém questionar a hipótese de que 

pode haver quebra estrutural na série observada: para verificar essa hipótese 

será realizado o teste Bai-Peron de quebra estrutural sobre o logaritmo natural 

dos retornos do Ouro deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month 

Treasury Bill americano no período compreendido entre Outubro de 2010 e 

Fevereiro de 2019. 
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Tabela 31 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o logaritmo 
natural dos retornos do Ouro. 
 
 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

set/12 

        3,82692           7,1900  
dez/13 

out/15 

dez/17 

 
 

Dentre as possíveis quebras estruturais sinalizadas pelo teste Bai-Peron, 

a quebra possivelmente ocorrida em Dezembro de 2013 será adotada como 

ponto de inflexão para os exercícios futuros, uma vez que possui significância 

estatística a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança) e 

sua estatística F é a maior, em módulo, se comparada com as demais. Com 

iguais níveis de significância estatística estão as possíveis quebras em Outubro 

de 2015 e Dezembro de 2017, mas não serão consideradas nos exercícios 

seguintes pois deixariam um número de amostras observadas relativamente 

insuficientes para construir observações com mínima relevância estatística6. 

Desta forma, serão tomados o logaritmo natural dos retornos do Bitcoin 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano 

no período compreendido entre Janeiro de 2014 e Fevereiro de 2019 regredidos 

contra o logaritmo natural dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo natural 

dos retornos do 1 month Treasury Bill, bem como o logaritmo natural dos retornos 

do Ouro deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill 

americano no período compreendido entre Janeiro de 2014 e Fevereiro de 2019 

regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo 

natural dos retornos do 1 month Treasury Bill. Após a comparação de ambos os 

                                                 
6 Dado que o presente trabalho visa situar as variáveis observadas em um 
contexto comportamental, faz-se válido pontuar que, se o teorema do limite 
central sinaliza propriedades assintóticas à validação e aplicabilidade universal 
dos exercícios econométricos ao passo que o número de observações 
disponíveis aumenta, Kahneman e Tversky (1971) alertam para o risco de tomar-
se pela crença na lei dos pequenos números, onde os agentes tendem a formular 
conclusões dedutivas (desde o particular para o universal) com base em 
experiências e formulações estatísticas baseadas em amostras estatísticas 
diminutas. 
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ativos com um elemento em comum, que em um contexto do CAPM 

desempenha a função de carteira de mercado, serão tomados o logaritmo natural 

dos retornos do Bitcoin deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month 

Treasury Bill americano no período compreendido entre Janeiro de 2014 e 

Fevereiro de 2019 regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do Ouro 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano 

no período compreendido entre Janeiro de 2014 e Fevereiro de 2019. 

Tabela 32 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do Bitcoin, S&P e Ouro. 

Market CAPM BTC  S&P Ounce of Gold 

Lag 1         0,523          0,090                     0,724  

Lag 2         0,478          0,226                     0,940  

Lag 3         0,595          0,235                     0,279  

Lag 4         0,643          0,318                     0,376  

Lag 5         0,565          0,437                     0,516  

Lag 6         0,337          0,536                     0,630  

 

Tabela 33 – Betas de Bitcoin e Ouro contra o S&P. 

Assets 
 Beta 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC 60 -     1,36128 0,70456 - 1,93208 0,05820 

Ounce of Gold 60 -     0,19169 0,13836 - 1,38092 0,17260 

 

Tabela 34 – Alphas de Bitcoin e Ouro contra o S&P. 

Assets 
 Alpha 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

BTC 60 -     0,02256 0,02739 - 0,82350 0,4136 

Ounce of Gold 60 0,01121 0,00502 0,22350 0,8239 
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Tabela 35 – OLS univariado do Bitcoin contra o Ouro. 
 

Ouro 
  BTC 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 101 -0,03173 0,02865 -1,10736 0,2727 

Beta 101 -0,04253 0,65324 -0,06775 0,94762 

Estatística F 101                   -                             -                    -    0,95329 

R-quadrado   0,000000      
Adj R-quadrado -0,010101     

 

No contexto das séries temporais reduzidas, S&P, Bitcoin e Ouro 

apresentaram coeficientes estatisticamente não significativos a um nível de 

significância de 5% (95% de intervalo de confiança) para o diagrama de 

autocorrelação, o que impele a não rejeição da hipótese nula de ausência de 

autocorrelação nos retornos destes ativos em até 6 defasagens. No exercício 

com a série completa, o Bitcoin havia apresentado coeficientes estatisticamente 

significativos a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança) 

para o diagrama de autocorrelação, implicando na rejeição da hipótese nula de 

ausência de autocorrelação nos seus retornos. Tendo em vista que o Bitcoin 

tenha se popularizado com o passar dos anos, de forma a ampliar a sua 

aceitação bem como a expansão do mercado de criptoativos, pode-se supor que 

a aparente eficiência de mercado de acordo com a hipótese fraca de eficiência 

seja um produto da maturação destes mercados; entretanto, é necessário contar 

com séries temporais mais extensas para inferir conclusões com maior poder 

explicativo. 

Ao comparar os Betas e Alphas das regressões de OLS bivariado entre 

logarítimo natural dos retornos do Bitcoin e o logarítimo natural dos retornos do  

S&P, e o logarítimo natural dos retornos do Ouro e o logarítimo natural dos 

retornos do S&P, ambos apresentaram resultados não significativos para o alpha 

(indicador de retornos abnormais no contexto observado), e apenas o beta do 

Bitcoin regredido contra o S&P apresentou coeficiente estatisticamente 

significativo a um nível de significância de 10% (90% de intervalo de confiança). 

No exercício seguinte, que visou testar a correlação entre o logarítimo natural 

dos retornos do Bitcoin e o logarítimo natural dos retornos do Ouro via OLS 

bivariado, as conclusões obtidas não divergem na direção do outrora 
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comprovado no teste que contou com a série temporal completa: ambos, Alpha 

e Beta, obtiveram coeficientes estatisticamente não significativos a um nível de 

significância de 5% (95% de intervalo de confiança). Em outras palavras, mesmo 

em um recorte temporal que descarta um período anterior à quebra estrutural da 

série temporal do logaritmo natural dos retornos do Ouro, e o logaritmo natural 

dos retornos do Bitcoin dá indícios de adequar-se à hipótese de eficiência fraca 

de mercados, a relação entre Ouro e Bitcoin não mostra-se empiricamente 

profícua para provocar novas hipóteses e novas análises. Curiosamente, nas 

janelas de tempo observadas, o Ouro que possui propriedades similares aos do 

Bitcoin e responde como elemento de segurança, safe heaven, num contexto de 

um portfólio de ativos de um investidor diversificado, não apresentou correlação 

via OLS bivariado com ambos: Bitcoin e S&P. 
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4.  A ARTE DE INVESTIR: MM ART INDEX, OURO, MARKET CAPM, 
BETAS CONDICIONAIS E INDICADORES DE SENTIMENTOS. 

4.1 A ARTE DE INVESTIR NO MERCADO DA ARTE. 

Nas seções anteriores observou-se parte da literatura que propõe situar 

o investimento em arte em um contexto amplo, que leva em conta variáveis 

macro e microeconômicas, bem como o desempenho da arte como investimento 

quando comparada com outras opções. Na presente seção objetiva-se submeter 

os retornos existentes no mercado da arte ao critério da análise empírica. Para 

este fim, será utilizado o Mei and Moses Art Index (MEI and MOSES, 2002), 

como a proxy disponível mais fidedigna dos movimentos de valorização e 

desvalorização dos retornos do mercado da arte. Para compor o índice, Mei e 

Moses construíram uma base de dados de vendas repetidas de acordo com os 

registros de preços de leilão praticados na New York Public Library e Watson 

Library, no Metropolitan Museum of Art. A base possuí quase 5000 pares de 

preços de obras de artes comercializadas para o período compreendido entre 

1875 e 1999.7 A investigação acerca da performance do mercado da arte no 

contexto de um portfólio de investimentos se iniciará pela verificação da hipótese 

de que o índice é correlacionado com as demais variáveis econômicas 

disponíveis. Assumindo como premissa que o investidor do mercado da arte aqui 

observado se encontra em um contexto global de oportunidades de alocação, 

será adotado o índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) como carteira de 

mercado com maior disponibilidade histórica de dados de retornos anuais. Desta 

forma, será regredido contra o logaritmo natural dos retornos anuais do Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) no período entre 1900 e 1999 o logaritmo natural 

dos retornos anuais do Mei and Moses Art Index no mesmo período. 

  

                                                 
7 Recentemente o índice fora comprado pela gigante do mercado da arte 
Sotheby’s (https://www.sothebys.com/en/) e desde então deixou de estar 
disponível em domínio público. Por esta razão, este trabalho utilizará os dados 
até o ano de 1999, última atualização disponível. O índice também não se 
encontra disponível na base de dados Bloomberg. 

https://www.sothebys.com/en/
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Tabela 36 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e DJIA (1900-1999). 

Serial Correlations MM Art Index DJIA 

Lag 1                   0,002          0,986  

Lag 2                   0,008          0,058  

Lag 3                   0,014          0,097  

Lag 4                   0,002          0,176  

Lag 5                   0,000          0,079  

Lag 6                   0,000          0,123  

 
Tabela 37 – OLS univariado do MM Art Index contra o DJIA (1900-
1999). 

 
 

DJIA 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 100        0,07832                0,03597       2,17708      0,0319  

Beta 100        0,10227                0,17915       0,57087      0,5694  

Estatística F 100                   -                             -                    -      0,36890  

R-quadrado 0,00375     
Adj R-quadrado -0,00642     

 

 
 

Tabela 38 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o logaritmo 
natural dos retornos do DJIA (1900-1999). 
 
 

 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

N/A 1,85112 11,4700 
 

 
 

Dentro da janela intertemporal observada, o Mei and Moses Art Index 

apresentou correlação serial em seus retornos, enquanto que a hipótese nula 

de ausência de correlação serial dos retornos não pode ser rejeitada para o 

Dow Jones Industrial Average (DJIA). Em outras palavras, a hipótese fraca 

de eficiência de mercados, onde informações passadas não podem 

influenciar resultados futuros, pode ser verificada apenas para os retornos do 

Dow Jones Industrial Average (DJIA). No OLS univariado que regrediu o Mei 

and Moses Art Index contra o Dow Jones Industrial Average (DJIA) o 
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coeficiente de Beta encontrado além de ter valor muito próximo de zero, não 

possui significância estatística. O intecepto, por sua vez, tem valor 

igualmente próximo à zero, entretanto, possui significância estatística. Por 

fim, o teste Bai-Perron a um nível de significância de 5% (95% de intervalo 

de confiança) não indicou quebra estrutural na amostra observada. Mei e 

Moses alertam para o fato de que há um baixo volume de transações de 

compra no mercado da arte até 1935, o que de alguma forma poderia causar 

distorções em eventuais análises realizadas em períodos anteriores a o que 

pode ser uma quebra estrutural no próprio Mei and Moses Art Index (as obras 

ficam em média 28 anos em poder de seus compradores antes de serem 

negociadas). Neste sentido, convém refazer o exercício anterior, mas 

considerando o logaritmo natural dos retornos anuais do Dow Jones Industrial 

Average (DJIA) no período entre 1935 e 1999, e o logaritmo natural dos 

retornos anuais do Mei and Moses Art Index no mesmo período. 

 

Imagem 6 – Número de observações de vendas e compras no 

mercado da arte. 

 

Fonte: MEI and MOSES (2002). 
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Tabela 39 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e DJIA (1935-1999). 

Serial Correlations MM Art Index DJIA 

Lag 1                            0,122                    0,457  

Lag 2                            0,026                    0,234  

Lag 3                            0,008                    0,209  

Lag 4                            0,012                    0,093  

Lag 5                            0,025                    0,155  

Lag 6                            0,045                    0,205  

 
 
 

Tabela 40 – OLS univariado do MM Art Index contra o DJIA (1935-
1999). 

 

DJIA 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 65        0,10704                0,02972       3,60219      0,0001  

Beta 65        0,03600                0,22168       0,16238      0,8715  

Estatística F 65                   -                             -                    -      0,03150  

R-quadrado 0,005     
Adj R-quadrado -0,01537     

 

 
Tabela 41 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o logaritmo natural 
dos retornos do DJIA (1935-1999). 
 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

N/A         1,85112         11,4700  
 

  

Dentro da nova janela intertemporal observada, que conta com retornos 

apenas para o período de 1935 até 1999, o Mei and Moses Art Index apresentou 

correlação serial em seus retornos a partir da segunda defasagem, enquanto 

que a hipótese nula de ausência de correlação serial dos retornos não pode ser 

rejeitada para o Dow Jones Industrial Average (DJIA). Em outras palavras, a 

hipótese fraca de eficiência de mercados, onde informações passadas não 

podem influenciar resultados futuros, pode ser verificada apenas para os 

retornos do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e a primeira defasagem dos 

retornos do Mei and Moses Art Index. No OLS univariado que regrediu o Mei and 

Moses Art Index contra o Dow Jones Industrial Average (DJIA) o coeficiente de 
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Beta encontrado além de ter valor muito próximo de zero, não possui 

significância estatística. Na comparação com o exercício anterior, a significância 

estatística é negada com ainda mais veemência. O intecepto, por sua vez, tem 

valor igualmente próximo à zero, entretanto, possui significância estatística. Por 

fim, o teste Bai-Perron a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) não indicou quebra estrutural na amostra observada. Mei e Moses 

também alertam para a existência de um viés de seleção para os retornos 

observados antes de 1950, uma vez que estas observações estariam sujeitas a 

um “backward-filled data bias”, que se explica pelo fato de que os dados de 

transação coletados antes de 1950 referem-se apenas às obras vendidas por 

Christie’s e Sotheby’s depois de 1950. Dada a grande reputação destas duas 

casas de leilão, os dados podem ser viesados na direção das pinturas que 

possuem alto valor após 1950. Entretanto, segundo os autores, este viés é 

mitigado por dois fatores: 

 

First, our data set does have a large number of paintings with poor 
returns. This is partly due to the fact that auction houses are obliged to 
sell all estate holdings whether they have high values or not. Auction 
houses such as Sotheby's and Christie's also have incentives to sell 
inexpensive artworks from established artists to attract first-time 
collectors. Thus, we do observe prices of artworks that had fallen 
substantially. Second, our data before 1950 also come from wellknown 
auction houses around the world, so our data principally include works 
of artists established at the time of purchase. This will tend to moderate 
the upward bias of our retum estimates due to survival. Moreover, 
expensive paintings today that were bought a long time ago at low 
prices directly from dealers or artists are not included in our sample due 
to the lack of transaction records. This will partially offset the upward 
bias as well. Moreover, masterpieces collected by museums through 
donation rather than auction sales are also excluded from the sample, 
further offsetting the upward bias. (MEI and MOSES, 2002 p. 1658). 

 

Ainda que os autores do índice apontem argumentos que mitiguem os vieses 

apontados, faz-se necessário verificar se as proposições possuem 

fundamentação empírica nos dados observados. A ausência de significância 

estatística do coeficiente Beta em ambos os exercícios anteriores atua como 

motivação adicional para novamente regredir o o logaritmo natural dos retornos 

anuais do Mei and Moses Art Index contra o logaritmo natural dos retornos 

anuais do Dow Jones Industrial Average (DJIA), desta vez no período entre 1950 

e 1999. 
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Tabela 42 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e DJIA (1950-1999). 

Serial Correlations MM Art Index DJIA 

Lag 1  0,153     0,457  

Lag 2  0,140     0,234  

Lag 3  0,142     0,209  

Lag 4  0,175     0,093  

Lag 5  0,244     0,155  

Lag 6  0,184     0,205  

 
 
Tabela 43 – OLS univariado do MM Art Index contra o DJIA (1950-
1999). 
 
 

DJIA 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 50        0,13249                0,03289       4,02902      0,0002  

Beta 50 -      0,08435                0,23334  -    0,36149      0,7193  

Estatística F 50                   -                             -                    -      0,03150  

R-quadrado 0,003598     
Adj R-quadrado -0,01716     

 

 
Tabela 44 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o 
logaritmo natural dos retornos do DJIA (1950-1999). 

 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

1957         7,45846         11,4700  
 
 

 

Dentro da nova janela intertemporal observada, que conta com retornos 

apenas para o período de 1950 até 1999, a hipótese nula de ausência de 

correlação serial dos retornos não pode ser rejeitada para ambos Mei and Moses 

Art Index e Dow Jones Industrial Average (DJIA). Em outras palavras, a hipótese 

fraca de eficiência de mercados, onde informações passadas não podem 

influenciar resultados futuros, pode ser verificada para os retornos de ambos os 

índices. No OLS univariado que regrediu o Mei and Moses Art Index contra o 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) o coeficiente de Beta encontrado além de 
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ter valor muito próximo de zero, não possui significância estatística. Na 

comparação com o exercício anterior, o coeficiente, ainda quem sem 

significância estatística, desta vez é negativo. O intecepto, por sua vez, tem valor 

igualmente próximo à zero, entretanto, possui significância estatística. Por fim, o 

teste Bai-Perron a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) indicou uma única quebra estrutural na amostra observada em 1957. 

Motivado pelo fato de que o coeficiente de Beta não apresentou significância 

estatística, convém refazer o exercício anterior, desta no período entre 1957 e 

1999, para verificar se a quebra estrutural indicada pelo teste Bai-Perron, quando 

eliminada produz relações estatisticamente significantes. 

 

Tabela 45 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e DJIA (1957-1999). 

Serial Correlations MM Art Index DJIA 

Lag 1                   0,268     0,523  

Lag 2                   0,386     0,421  

Lag 3                   0,544     0,179  

Lag 4                   0,627     0,097  

Lag 5                   0,708     0,162  

Lag 6                   0,163     0,244  
 

 

Tabela 46 – OLS univariado do MM Art Index contra o DJIA (1957-
1999). 

 

DJIA 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 43        0,11175                0,03294       3,39286      0,0015  

Beta 43        0,06078                0,21079       0,28835      0,7745  

Estatística F 43                   -                             -                    -      0,08560  

R-quadrado 0,002083     
Adj R-quadrado -0,02226     

 

 
Tabela 47 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o logaritmo 
natural dos retornos do DJIA (1957-1999). 
 

 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

N/A         2,39022         11,4700  
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 Dentro da nova janela intertemporal observada, que conta com retornos 

apenas para o período de 1957 até 1999, a hipótese nula de ausência de 

correlação serial dos retornos não pode ser rejeitada para ambos Mei and Moses 

Art Index e Dow Jones Industrial Average (DJIA). Em outras palavras, a hipótese 

fraca de eficiência de mercados, onde informações passadas não podem 

influenciar resultados futuros, pode ser verificada para os retornos de ambos os 

índices. No OLS univariado que regrediu o Mei and Moses Art Index contra o 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) o coeficiente de Beta encontrado além de 

ter valor muito próximo de zero, não possui significância estatística. Na 

comparação com o exercício anterior, o coeficiente, ainda quem sem 

significância estatística, desta vez é positivo. O intecepto, por sua vez, tem valor 

igualmente próximo à zero, entretanto, possui significância estatística. Por fim, o 

teste Bai-Perron a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) não indicou quebra estrutural na amostra observada.  

 

 Não foi possível identificar correlação estatisticamente significante via 

OLS univariado entre Mei and Moses Art Index e Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) em diferentes janelas de tempo. Este resultado não é suficiente para 

invalidar a hipótese de que o mercado da arte pode ser uma alternativa de 

investimento em um contexto global de oportunidades de alocação, entretanto 

uma compreensão e precificação mais precisa necessitaria de ferramentas 

outras para ser realizada.  

  



108 

 

 

 

4.2 ESTOQUE DE VALOR: A RELAÇÃO ENTRE ARTE E OURO. 

Durante as demonstrações da seção anterior, pode-se notar como o 

mercado da arte, que aqui assumindo como sua representação mais fidedigna o 

Mei and Moses Art Index, não possui correlação estatisticamente significativa 

com o índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), interpreado como carteira de 

mercado com maior disponibilidade histórica de dados de retornos anuais, em 

diferentes janelas de tempo. Como mencionado nas últimas considerações da 

seção anterior, este fato não invalida a hipótese de que o mercado da arte pode 

ser uma alternativa de investimento em um contexto global de oportunidades de 

alocação. Mei e Moses (2002) pontuam em seu artigo que as obras consideradas 

para a formulação do Mei and Moses Art Index ficam em média 28 anos em 

poder de seus compradores antes de serem negociadas. Uma hipótese 

razoavelmente aderente a ser verificada é a possível utilização dos ativos do 

mercado da arte como instrumentos de preservação de valor ao longo de amplas 

janelas intertemporais. Mei Moses de fato sinalizam essa característica do 

mercado da arte frente à eventos extremos. Caso esta proposição seja 

verdadeira, contar com obras de arte em um diversificado portfólio de 

investimento pode acinzentar um Cisne Negro (TALEB, 2016) quando este 

ocorrer. De característica reconhecidamente semelhante é o Ouro, tido como um 

ativo seguro, uma espécie de safe heaven para os investidores em momentos 

de anomia dos mercados. O ouro também é tido como um investimento que 

garante a reserva de valor da alocação feita pelo investido. Posto isso, convém 

questionar se os retornos dos investimentos em Ouro podem ter correlação 

estatisticamente significante com os retornos do mercado da arte, representados 

pelo Mei and Moses Art Index. Desta forma, serão regredidos o logaritmo natural 

dos retornos anuais do Mei and Moses Art Index contra o logaritmo natural dos 

retornos anuais do Ouro no período entre 1970 e 1999, deduzidos o logaritmo 

natural dos retornos do 1 year Treasury Bill americano no mesmo período. 
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Tabela 48 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e Ounce of Gold (1970-1999). 

Serial Correlations MM Art Index Ounce of Gold 

Lag 1                   0,244                     0,246  

Lag 2                   0,351                     0,428  

Lag 3                   0,171                     0,506  

Lag 4                   0,183                     0,635  

Lag 5                   0,241                     0,704  

Lag 6                   0,328                     0,674  

 

Tabela 49 – OLS univariado do MM Art Index contra Ounce of Gold 
(1970-1999). 

 
 

Ouro 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 30        0,07840                0,05114       1,53319      0,1365  

Beta 30        0,46313                0,19508       2,37411      0,0247  

Estatística F 30                   -                             -                    -      0,00384  

R-quadrado 0,261966     
Adj R-quadrado 0,235608     

 
   

 
Tabela 50 – Teste de quebra estrutural Bai-Peron para o logaritmo 
natural dos retornos e Ouro (1970-1999). 
 

 

Quebras a 5% de significância 
Teste Bai-Peron 

Estatística F Valor Crítico 

1994       32,52032         11,4700  
 

 
Dentro da janela intertemporal observada, que conta com retornos apenas 

para o período de 1970 até 1999, a hipótese nula de ausência de correlação 

serial dos retornos não pode ser rejeitada para ambos Mei and Moses Art Index 

e Ouro. Em outras palavras, a hipótese fraca de eficiência de mercados, onde 

informações passadas não podem influenciar resultados futuros, pode ser 

verificada para os retornos de ambos. No OLS univariado que regrediu o Mei and 

Moses Art Index contra o Ouro o coeficiente de Beta encontrado possui valor 

muito próximo de 0,5 e possui significância estatística. O intecepto, por sua vez, 

tem valor próximo à zero, entretanto, não possui significância estatística. Por fim, 
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o teste Bai-Perron a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) indicou quebra estrutural na amostra observada. Porém, não seria 

razoável refazer os exercícios com uma base de dados ainda menor. Os 

resultados encontrados embora não sejam desprezíveis, carecem de 

propriedades assintóticas em virtude do baixo número de observações 

disponíveis. A estatística do teste Durbin-Watson aponta para 2,062602, 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 51 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) de MM 

Art Index contra o Ouro. 

 

Resíduos Ouro 

Lag 1 0,8938 

Lag 2 0,4387 

Lag 3 0,4036 

Lag 4 0,84 

Lag 5 0,1922 

Lag 6 0,2458 

 
Tabela 52 – Ljung-Box (Q-test) de MM Art Index contra o Ouro. 

  

Resíduos Ouro 

Lag 1 0,834 

Lag 2 0,632 

Lag 3 0,697 

Lag 4 0,833 

Lag 5 0,723 

Lag 6 0,643 
 
 

No exercício de verificação de correlação serial realizado, ambos os testes, 

Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) e Ljung-Box (Q-test), 
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apresentaram estatísticas que corroboram na não rejeição da hipótese nula de 

que os resíduos do OLS univariado do MM Art Index contra o Ouro não possuem 

correlação serial em até 6 defasagens a um nível de significância de 5% (95% 

de intervalo de confiança). Cabe questionar 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). Desta forma, novamente foram regredidos o logaritmo 

natural dos retornos anuais do Mei and Moses Art Index contra o logaritmo 

natural dos retornos anuais do Ouro no período entre 1970 e 1999, deduzidos o 

logaritmo natural dos retornos do 1 year Treasury Bill americano no mesmo 

período. 

 

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 2 anos (n=2), onde os Betas incondicionais foram 

calculados por meio da equação (2), para cada trecho de 2 observações mais 

recentes, em sucessivas iterações de estimação via OLS (29 repetições), cada 

qual equivalente ao cálculo do CAPM clássico, até gerarem um vetor de Betas 

oscilantes [𝛽1,𝛽2,𝛽3, … ,𝛽𝑇−2]. 

 

β𝑖,𝑡 = 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑡, 𝑅𝑚,𝑡),  𝑡 = 2, … , 𝑇 ; 𝑖 = 1, … , 𝑇 −2        (2) 

 𝑅𝑅        𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚,𝑡) 
 

E, subamostras rolantes, tais que, [𝑡 − 𝑛 + 1; 𝑡]. 
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Imagem 7 – Gráfico de Beta condicional e incondicional de MM Art 

Index contra o Ouro. 

 

 

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 1 observação 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 médio (mean absolute error – MAE) e erro quadrático 

médio (mean squared error – MSE), calculados pelas equações 3 e 4 

(MERGNER, 2009). 

      𝑇 

𝑀𝐴𝐸 =1Σ|𝑟̂𝑡 − 𝑟𝑡|                              (3) 

 T 𝑡=1 
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      𝑇 

𝑀S𝐸 =1Σ(𝑟̂𝑡 – 𝑟𝑡)²         (4) 

 T 𝑡=1 

 

 

Tal que, �̂�𝑡 = 𝛽 ̂𝑡𝑟𝑚,𝑡 são as estimativas de cada modelo para o excesso 

de retorno do MM Art Index, no período 𝑡 e 𝑟𝑡 é o excesso de retorno 

efetivamente auferido pelo MM Art Index. 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 53 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para 

MM Art Index contra o Ouro – MSE, MAE. 

 MSE MAE 

MM Art Index RR OLS RR OLS 

GOLD 0,029 0,074 0,139 0,226 

 

No contexto do Ouro, para ambos os critérios (MSE e MAE) o RR mostrou-

se como um melhor método de estimação de Beta que o OLS uma vez que os 

valores registrados para os erros foram menores em valores absolutos. Em 

outras palavras, este exercício elucida a conclusão de que as estimações de 

Betas dinâmicos, variantes no tempo possuem maior grau de acurácia do que 

as estimações de Betas estáticos, o que implica que a relação entre o Mei and 

Moses Art Index e o Ouro possuem sustentabilidade no tempo; 

simultaneamente, sugere que variações de curtíssimo prazo na relação entre as 

variáveis não possuem relevância intertemporal nas análises, tendo sua 

contribuição dilúida em tendências de janelas superiores ao curtíssimo prazo. As 

conclusões aqui sinalizadas contribuem para a aproximação dos ativos de 

investimentos do mercado da arte, aqui representados pelo MM Art Index, junto 

ao Ouro pela hipótese de investimentos seguros no longo prazo, atuando como 

instrumento de estoque e manutenção das alocações do portfólio de um 

investidor diversificado.  
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4.3 O INVESTIMENTO NO MERCADO DA ARTE NO CONTEXTO DO 

MARKET CAPM. 

Tabela 54 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index (1970-1999). 

Lag MMAI 

Lag 1 0,714 

Lag 2 0,775 

Lag 3 0,885 

Lag 4 0,935 

Lag 5 0,955 

Lag 6 0,73 

 

Anterior ao exercício empírico para contextualizar o Bitcoin sob a 

provocação de Thaler (2016) ao afirmar que se os agentes fossem 

verdadeiramente racionais os resultados colhidos de modelos estáticos de 

equilíbrio como o CAPM estariam invariavelmente corretos, cabe situar o 

mercado da arte no âmbito da EMH de Eugene Fama: a Tabela 52 exibe o 

correlograma, ou diagrama de autocorrelação, do logaritmo natural dos retornos 

anuais do MM Art Inde no período de 1970 e 1999, permitindo até 12 meses de 

defasagem na análise. A estatística do teste deve ser analisada sob a verificação 

da hipótese nula de que não há autocorrelação entre os dados observados. De 

acordo com os resultados, a hipótese nula não pode ser rejeitada e não pode-se 

afirmar que há autocorrelação no logaritmo natural dos retornos anuais do 

mercado da arte a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança) na integridade dos 12 meses de defasagem. Em outras palavras, 

estes resultados vão à direção da hipótese de eficiência fraca de mercado, onde 

retornos passados não influenciariam retornos futuros, uma vez que os ativos do 

mercado se movimentariam como se em uma dinâmica aleatória, conhecida 

como processo de Martingale. 

 

Na sua forma mais elementar, o CAPM captura a relação linear e 

proporcional dos retornos de um determinado ativo i e o retorno de uma carteira 

de mercado hipotética (MARKOWITZ, 1959): 
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Ri - Rf = α + βi(Rm - Rf)                                                                                                  (1) 

 

Na equação (1), Ri representa o retorno do ativo i, Rf representa o 

retorno do ativo livre de risco (risk-free), Rm é o retorno de uma carteira de 

mercado hipotética que compreende todos os ativos de risco disponíveis no 

mercado, βi é o Beta, um coeficiente atribuído ao ativo i que representa o seu 

risco, e por fim há ainda α, o Alpha, que representa os retornos abnormais do 

ativo i, os retornos que não estão associados com o risco de mercado. 

O Beta de um determinado ativo pode ser interpretado como uma 

medida de seu risco relativo, e representa o modo como o ativo de risco se 

correlaciona com a carteira de mercado, cujo Beta por obrigatoriedade 

matemática é igual a 1 – em outras palavras, o Beta representa a sensibilidade 

do ativo de risco frente à carteira de mercado. O ativo cujo Beta esteja acima de 

1, pode ser compreendido como um ativo que possui alta correlação com o 

mercado e deve reagir de forma alinhada com suas movimentações – trata-se 

de um Beta “agressivo”; já o ativo que possui Beta abaixo de 1 é interpretado 

como um ativo com baixa correlação com o mercado, suas movimentações 

estarão em menor grau atreladas às do mercado – trata-se de um Beta 

“defensivo”. Um valor negativo associado ao Beta revela um ativo cujos retornos 

estão inversamente relacionados com a carteira de mercado, provendo 

instrumento valioso de diversificação de portfólio e mitigação de risco 

idiossincrático do portfólio como um todo. O ativo livre de risco (risk-free), possui 

um Beta de valor zero quando analisado sob um contexto macroeconômico 

estático, uma vez que seus retornos não variam e por consequência não 

covariam com a carteira de mercado. Faz-se ainda necessário ressaltar que em 

virtude da construção do modelo, os retornos do ativo de risco (Ri) e da carteira 

de mercado (Rm) são dispostos a partir da perspectiva de um retorno adicional 

sobre o ativo livre de risco (risk-free), o dito risk premium. O risk premium é 

influenciado diretamente pelo Beta e é constituído a partir do retorno requerido 

pelo investidor para assumir o risco adicional, seja do ativo i ou da própria 

carteira de mercado. Apresentado o universo do CAPM e a lógica de sua 

racionalidade, buscar-se-á verificar as conclusões preliminares de Agnello 

(2016) acerca da aplicabilidade do CAPM no universo do mercado da arte: 
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Return of U.S. paintings seem to have little association with market 
returns. Validation (or lack of) for the CAPM from painting assets is not 
unlike that of traditional financial assets which have also shown weak 
support. Painting assets are generally no less supportive of the 
standard CAPM than traditional financial assets. Narrowly interpreted 
our findings for U.S. paintings represent an addition to an empirical 
literature generally unsupportive of the static CAPM. The low and 
sometimes negative betas are an interesting finding and indicate a 
place for art in a diversified portfolio (…). (AGNELLO, 2016 p. 410). 

 

Serão considerados neste exercício o logaritmo natural dos retornos 

anuais do MM Art Index, do S&P e do 1 year Treasury Bill americano no período 

compreendido entre 1970 e 1999. O risk premium associado ao MM Art Index, 

ou seja, os valores de seus retornos – que no contexto do Market CAPM serão 

interpretados como os retornos do ativo i (Ri) - deduzidos os respectivos retornos 

do 1 year Treasury Bill americano – aqui compreendidos como os retornos do 

ativo livre de risco (Rf - risk free) - será a variável dependente da regressão, o 

lado esquerdo da igualdade da equação do Market CAPM. Já o lado direito da 

igualdade da equação do Market CAPM é dado pelo Beta, enquanto elemento 

que representa a sensibilidade dos retornos do ativo i (Ri) e da carteira de 

mercado (Rm), que multiplica a variável independente da regressão: o risk 

premium associado à carteira de mercado, aqui representado pela diferença 

entre os retornos do S&P (Rm) e o 1 year Treasury Bill americano (Rf). Por fim, 

ainda no lado direito da regressão, há o Alpha, que em um contexto onde o 

Market CAPM consegue capturar satisfatoriamente os elementos que explicam 

os movimentos de valorização e desvalorização da variável dependente frente 

às oscilações da variável independente, deveria ser irrelevante, com valores 

nulos. Valores para Alpha diferentes de zero indicam uma performance 

potencialmente insatisfatória por parte do Market CAPM enquanto modelo que 

visa explicar os retornos do ativo i – uma vez que o fator de risco observado, aqui 

representado pela carteira de mercado, supostamente deveria capturar todas as 

movimentações da variável dependente. 
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Tabela 55 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e S&P. 

Serial Correlations MM Art Index S&P 

Lag 1                       0,244                        0,959  

Lag 2                       0,351                        0,490  

Lag 3                       0,171                        0,330  

Lag 4                       0,183                        0,473  

Lag 5                       0,241                        0,568  

Lag 6                       0,328                        0,364  

 

Tabela 56 – Market CAPM do MM Art Index com o S&P como carteira 

de mercado ajustado pela heterocedasticidade. 

 

S&P 
  MM Art Index 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 30        0,05468                0,04248       1,28701      0,2086  

Beta 30        0,59655                0,15382       3,87839      0,0006  

Estatística F 30                   -                             -                    -      0,00000  

R-quadrado 0,488593     
Adj R-quadrado 0,470328     

 

 O diagrama de autocorrelação do logaritimo natural dos retornos do S&P 

aponta para resultados similares ao que fora observado com o logaritimo natural 

dos retornos do MM Art Index: a hipótese nula de ausência de autocorrelação 

dos retornos não pode ser rejeitada a um nível de significância de 5% (95% de 

intervalo de confiança) para as seis primeiras defasagens. As medidas R-

squared e Adj R-squared, ainda que divirjam em pormenores metodológicos, 

auxiliam na compreensão do quão explicativo é o comportamento da variável 

independente sobre as oscilações da variável independente. R-squared e Adj R-

squared de 0.488593 e 0. 470328, respectivamente, apontam para um poder 

explicativo relativamente eficaz. O Beta observado, possui um valor ligeiramente 

acima de 0,5, caracterizando um Beta defensivo, que varia na mesma direção 

do S&P. Sob a hipótese nula de que conjuntamente os coeficientes do modelo 

são zero, o p-valor referente à estatística F de 0. 000017 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).  
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Com relação ao Beta da regressão, sob a hipótese nula de que seu valor 

seja zero, o p-valor de 0.0006 impele à conclusão de que a hipótese nula deve 

ser rejeitada, e que o Beta estimado é estatisticamente significante e, portanto, 

diferente de zero, a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança). O intercepto, que no universo CAPM representa o Alpha e os 

retornos abnormais não capturados pelos fatores de risco do modelo, apresenta 

valores consideravelmente altos. Para ativos financeiros tradicionais, como 

ações, os retornos abnormais podem chegar, em média, a 2% quando considera-

se retornos anuais (AGNELLO, 2016). Entretanto, sob a hipótese nula de que 

seu valor seja zero, o p-valor de 0.0090 impele à conclusão de que tal hipótese 

não deve ser rejeitada, e que o Alpha estimado não é estatisticamente 

significante e, portanto, não é comprovadamente diferente de zero, a um nível 

de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). A estatística do teste 

Durbin-Watson aponta para 2,393002, 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 57 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) do 

Market CAPM do MM Art Index com o S&P como carteira de mercado. 

 

Resíduos CAPM 

Lag 1 0,4316 

Lag 2 0,9366 

Lag 3 0,0215 

Lag 4 0,7481 

Lag 5 0,8319 

Lag 6 0,2286 
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Tabela 58 – Ljung-Box (Q-test) do Market CAPM do MM Art Index com 

o S&P como carteira de mercado. 

Resíduos CAPM 

Lag 1 0,229 

Lag 2 0,483 

Lag 3 0,086 

Lag 4 0,076 

Lag 5 0,096 

Lag 6 0,138 

 

No exercício de verificação de correlação serial realizado o teste Breusch-

Godfrey (teste LM para correlação serial) apresentou estatísticas que apenas na 

terceira defasagem permitem a rejeição da hipótese nula (p-value = 0,0215) de 

que os resíduos do OLS univariado do Market CAPM do MM Art Index com o 

S&P como carteira de mercado não possuem correlação serial a um nível de 

significância de 5% (95% de intervalo de confiança); o teste Ljung-Box (Q-test) 

do Market CAPM do MM Art Index com o S&P como carteira de mercado 

apresentou estatísticas a partir da primeira defasagem que permitem a não 

rejeição da hipótese nula de que os resíduos do OLS multivariado do Market 

CAPM do MM Art Index com o S&P como carteira de mercado não possuem 

correlação serial a um nível de significância de 5% (95% de intervalo de 

confiança). Se analisados a um nível de significância de 15% (85% de intervalo 

de confiança), é possível rejeitar a hipótese nula que implica em ausência de 

correlação serial os resíduos do OLS univariado do Market CAPM do MM Art 

Index com o S&P como carteira de mercado. Em outras palavras, trata-se de 

evidência complementar que sinaliza a eventual necessidade de considerar 

variáveis outras para a compreensão dos retornos do MM Art Index além do 

arcabouço tradicional de racionalidade dos agentes proposto pelo Market CAPM 

– embora este tenha apresentado desempenho razoável. 

Visando expandir o escopo da presente análise, e de fato verificar se há 

base empírica para questionar o enquadramento do MM Art Index e os 

elementos que compõe o mercado da arte como ativos financeiros cujas 

trajetória podem ser compreendidas por instrumentos que valem-se da teoria 

econômica clássica acerca da racionalidade e tomada de decisão dos agentes, 
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propõe-se um exercício onde o logaritmo natural dos retornos do MM Art Index 

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 year Treasury Bill americano no 

período compreendido entre 1970 e 1999 regredidos contra o logaritmo natural 

dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 year 

Treasury Bill, serão comparados com o logaritmo natural dos retornos do Dow 

Jones Industrial Average (DJIA), o ouro deduzidos o logaritmo natural dos 

retornos do 1 month Treasury Bill americano, e o os números do índice de 

confiança do consumidor americano (CONCCONF) em nível no mesmo período. 

 

Tabela 59 – Diagrama de autocorrelação do logaritmo natural dos 

retornos do MM Art Index e outros ativos. 

SC MM Art Index S&P DJIA CONCCONF Ounce of Gold 

Lag 1                       0,244                        0,959                        0,040              0,749                       0,246  
Lag 2                       0,351                        0,490                        0,101              0,193                       0,428  
Lag 3                       0,171                        0,330                        0,158              0,323                       0,506  
Lag 4                       0,183                        0,473                        0,199              0,454                       0,635  
Lag 5                       0,241                        0,568                        0,224              0,523                       0,704  
Lag 6                       0,328                        0,364                        0,191              0,645                       0,674  

 

Tabela 60 – Betas de outros ativos contra o MM Art Index. 

MM Art Index 
  Beta 

N Coefficients Standard Error t-statistic p-value 

S&P 30          0,59655                0,15382     3,87839     0,00060  

CONCCONF 30 -       0,00392                0,00187  -  2,09460     0,04570  

DJIA 29          0,29426                0,11110     2,64862     0,01330  

Ounce of Gold 30          0,46313                0,19508     2,37411     0,02470  

 

Tabela 61 – Alphas de outros ativos contra o MM Art Index. 

MM Art Index 
  Alpha 

N Coefficients Standard Error t-statistic p-value 

S&P 30          0,05468                0,04248     1,28701     0,20860  

CONCCONF 30          0,11903                0,05439     2,18853     0,03750  

DJIA 29          0,11593                0,05019     2,30994     0,02880  

Ounce of Gold 30          0,07840                0,05114     1,53319     0,13650  
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Tabela 62 – Matriz de variância e covariância de outros ativos e o MM 

Art Index. 

VARCOV MM Art Index DJIA S&P CONCCONF Ounce of Gold 

MM Art Index 0,04823         

DJIA -0,00050 0,02307     

S&P 0,00222 0,02204 0,02313    

CONCCONF 1,65429 1,60024 1,79377 578,46795   

Ounce of Gold 0,00808 -0,01610 -0,01459 -1,32235 0,06720 

 
Tabela 63 – Matriz de correlação de outros ativos e o MM Art Index 

CORREL MM Art Index DJIA S&P CONCCONF Ounce of Gold 

MM Art Index 1,00000         

DJIA -0,01495 1,00000     

S&P 0,06648 0,95417 1,00000    

CONCCONF 0,31318 0,43808 0,49040 1,00000   

Ounce of Gold 0,14199 -0,40888 -0,36996 -0,21209 1,00000 

 

No contexto observado, todos os ativos apresentaram coeficientes 

estatisticamente não significativos a um nível de significância de 5% (95% de 

intervalo de confiança) para o diagrama de autocorrelação, com exceção do Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) cujos retornos mostraram-se 

autocorrelacionados na primeira defasagem a um nível de significância de 5% 

(95% de intervalo de confiança). Todos os ativos observados apresentaram 

coeficientes de Beta estatisticamente a um nível de significância de 5% (95% de 

intervalo de confiança). Apenas o índice de confiança do consumidor americano 

(CONCCONF) em nível teve valor de Beta negativo, o que evidencia uma 

trajetória inversa à variável dependente MM Art Index. Em módulo todos os 

ativos tiveram coeficientes de Beta muito próximos de zero. Ao que tange os 

coeficientes de Alpha, apenas Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o índice 

de confiança do consumidor americano (CONCCONF) em nível 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 as movimentações experimentadas pelo MM Art Index.  
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Estendendo as análises dos outros ativos ao ferramental propiciado pelas 

matrizes de variância e covariância e correlação, percebe-se uma variância 

aparentemente estabilizada abaixo da casa dos 7% entre os ativos observados, 

tendo o índice de confiança do consumidor americano (CONCCONF) em nível 

como outlier neste contexto: quanto maior a variância, maior a amplitude dos 

resultados que podem ocorrer; fazendo com o que possa-se concluir que dentre 

estes ativos o índice de confiança do consumidor americano (CONCCONF) em 

nível é o que apresenta a maior amplitude dos resultados. Ao que tange às 

conclusões possíveis dos indicadores de covariância e correlação (que possuem 

interpretações similares, entretanto os resultados de correlação são 

normalizados entre -1 e 1), o MM Art Index apresentou resultados positivos 

quando comparado com os demais ativos, com exceção do Dow Jones Industrial 

Average (DJIA); enquanto que na comparação entre si, os demais indicadores 

apresentaram correlação e covariância majoritariamente positivas (com exceção 

da relação Dow Jones Industrial Average (DJIA) com MM Art Index e ouro).  
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4.4 BETA CONDICIONAL E OLS MULTIVARIADO. 

Cabe questionar se tais relações verificadas na sessão anterior 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). Desta forma, novamente foram regredidos logaritmo 

natural dos retornos do MM Art Index deduzidos o logaritmo natural dos retornos 

do 1 year Treasury Bill americano no período compreendido entre 1970 e 1999 

regredidos contra o logaritmo natural dos retornos do S&P deduzidos o logaritmo 

natural dos retornos do 1 year Treasury Bill, serão comparados com o logaritmo 

natural dos retornos do Dow Jones Industrial Average (DJIA), o ouro deduzidos 

o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano, e o os 

números do índice de confiança do consumidor americano (CONCCONF) em 

nível no mesmo período. 

 

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 2 anos (n=2), onde os Betas incondicionais foram 

calculados por meio da equação (2), para cada trecho de 2 observações mais 

recentes, em sucessivas iterações de estimação via OLS (29 repetições), cada 

qual equivalente ao cálculo do CAPM clássico, até gerarem um vetor de Betas 

oscilantes [𝛽1,𝛽2,𝛽3, … ,𝛽𝑇−2]. 

 

β𝑖,𝑡 = 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑡, 𝑅𝑚,𝑡),  𝑡 = 2, … , 𝑇 ; 𝑖 = 1, … , 𝑇 −2        (2) 

 𝑅𝑅        𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚,𝑡) 
 

E, subamostras rolantes, tais que, [𝑡 − 𝑛 + 1; 𝑡]. 
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Imagem 8 – Gráficos de Betas condicionais e incondicionais do MM 

Art Index contra outros ativos. 
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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 1 observação 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 
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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 médio (mean absolute error – MAE) e erro quadrático 

médio (mean squared error – MSE), calculados pelas equações 3 e 4 

(MERGNER, 2009). 

      𝑇 

𝑀𝐴𝐸 =1Σ|𝑟̂𝑡 − 𝑟𝑡|                              (3) 

 T 𝑡=1 

 
      𝑇 

𝑀S𝐸 =1Σ(𝑟̂𝑡 – 𝑟𝑡)²         (4) 

 T 𝑡=1 

 

 

Tal que, �̂�𝑡 = 𝛽 ̂𝑡𝑟𝑚,𝑡 são as estimativas de cada modelo para o excesso 

de retorno do MM Art Index, no período 𝑡 e 𝑟𝑡 é o excesso de retorno 

efetivamente auferido pelo MM Art Index. 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 64 – Critérios de seleção de modelos de maior acurácia para 

MM Art Index contra outros ativos – MSE, MAE. 

 

 MSE MAE 

MM Art Index RR OLS RR OLS 

S&P 0,081 0,083 0,240 0,242 

GOLD 0,029 0,074 0,139 0,226 

DJIA 0,025 0,067 0,127 0,219 

CONCCONF 0,049 0,099 0,169 0,246 

 

 

No contexto dos ativos observados, para ambos os critérios (MSE e MAE) 

o RR mostrou-se como um melhor método de estimação de Beta que o OLS uma 

vez que os valores registrados para os erros foram menores em valores 

absolutos. Em outras palavras, este exercício elucida a conclusão de que as 

estimações de Betas dinâmicos, variantes no tempo possuem maior grau de 
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acurácia do que as estimações de Betas estáticos, o que implica que a relação 

entre o Mei and Moses Art Index e os outros ativos possuem sustentabilidade no 

tempo; simultaneamente, sugere que variações de curtíssimo prazo na relação 

entre as variáveis não possuem relevância intertemporal nas análises, tendo sua 

contribuição diluída em tendências de janelas superiores ao curtíssimo prazo. As 

conclusões aqui sinalizadas contribuem para a aproximação dos ativos de 

investimentos do mercado da arte, aqui representados pelo MM Art Index, junto 

aos demais ativos pela hipótese de investimentos estáveis no longo prazo. 

 

Diferentemente do exercício empírico que situou o MM Art Index em meio 

a outros ativos, de forma individual, faz-se razoável supor que os diferentes 

ativos dispostos anteriormente possam agir de maneira conjunta ou até mesmo 

complementar no sentido de mapear os elementos que contribuem para as 

trajetórias de valorização e desvalorização do MM Art Index, bem como 

eventuais aspectos microeconômicos que influenciam as tomadas de decisão do 

investidor do mercado da arte – como próprios indicadores de sentimentos. 

Desta forma, toma-se novamente o logaritmo natural dos dos retornos do MM 

Art Index deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 year Treasury Bill 

americano no período compreendido entre 1970 e 1999 regredidos contra o 

logaritmo natural dos retornos do S&P (neste exercício atuando como proxy de 

racionalidade econômica) deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 year 

Treasury Bill, logaritmo natural dos retornos do Ouro (como elemento que 

representa o sentimento de segurança e de estabilidade – “safe heaven”),  

deduzidos o logaritmo natural dos retornos do 1 month Treasury Bill americano, 

e o os números do índice de confiança do consumidor americano (CONCCONF) 

em nível no mesmo período; mas desta vez será estimada uma regressão de 

OLS multivariada ajustada pela heterocedasticidade da distribuição, onde o MM 

Art Index surge como variável dependente e as demais variáveis, junto com o 

intercepto que não fora suprimido neste exercício, como variáveis explicativas 

do modelo. 
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Tabela 65 – OLS Multivariado ajustado pela heterocedasticidade do MM 
Art Index contra indicadores de sentimentos. 
 
 

Emoções 
  MM Art Index (OLS Multivariado) 

Obs Coeficientes Erro Padrão Estatística t p-valor 

Alpha 29        0,063631                0,038034       1,672991     0,1068  

S&P 29        0,587559                0,146908       3,999515      0,0005  

Gold 29        0,055391                0,137458       0,402966      0,6904  

CONCCONF 29 -     0,003719                0,001409  -    2,639131      0,0141  

Estatística F 29                   -                             -                    -        0,0000  

R-quadrado 0,583115     
Adj R-quadrado 0,533088     

 

No exercício empírico com 29 observações que situou as diferentes 

variáveis de maneira conjunta na sua relação com o MM Art Index pode-se 

verificar que o Beta relacionado ao Ouro, elemento que representa o sentimento 

de segurança e de estabilidade – “safe heaven”, não mostrou-se significativo 

nem mesmo a um nível de significância de 15% (85% de intervalo de confiança), 

logo não pode-se afirmar que seja diferente de zero. Assim como no caso do 

intercepto, que teve sua hipótese nula de não significância estatística 

impossibilitada de ser aceita com larga margem de assertividade. Já os Betas 

relacionados aos índices S&P 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 0.583115 e 0. 533088, respectivamente, apontam para um poder explicativo 

relativamente eficaz, certamente não desprezível. Sob a hipótese nula de que 

conjuntamente os coeficientes do modelo são zero, o p-valor referente à 

estatística F de 0.0000057 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 2,046562, 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 
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(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 66 – Breusch-Godfrey (teste LM para correlação serial) do MM 

Art Index contra indicadores de sentimentos. 

Resíduos Emoções 

Lag 1 0,8504 

Lag 2 0,6403 

Lag 3 0,3192 

Lag 4 0,9220 

Lag 5 0,5254 

Lag 6 0,2828 

 
Tabela 67 – Ljung-Box (Q-test) do MM Art Index contra indicadores 

de sentimentos. 

Resíduos Emoções 

Lag 1 0,667 

Lag 2 0,804 

Lag 3 0,650 

Lag 4 0,799 

Lag 5 0,838 

Lag 6 0,716 

 

No exercício de verificação de correlação serial realizado, 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 do OLS multivariado do MM Art Index contra os indicadores de 

sentimentos dos agentes não possuem correlação serial em até 6 defasagens a 

um nível de significância de 5% (95% de intervalo de confiança). O exercício 

empírico evidencia que o sentimento de confiança e a racionalidade, possuem 

relevância estatística nas variações observadas dos retornos do MM Art Index. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos capítulos deste trabalho, buscou-se, através de referenciais 

quantitativos e qualitativos, situar os mercados da Arte e Bitcoin no âmbito da 

economia comportamental. Buscou-se também formular argumentos e propor 

novos elementos que possam ter valia na direção de sedimentar o caminho de 

integração da economia com as demais ciências sociais. Pôde-se observar a 

aproximação dos mercados da Arte e do Bitcoin com vieses e eventuais 

ineficiências causadas pela natureza dos mercados estudados, e também pela 

própria complexidade dos agentes, que, ao contrário do que supõe as mais 

clássicas formulações, são seres humanos de verdade, passíveis de vieses, 

motivados por formulações errôneas ou até mesmo embargadas por fortes 

emoções.  

Este trabalho teve como grande fator motivacional e pergunta a ser 

respondida a provocação de Thaler acerca do CAPM enquanto modelo de 

equilíbrio geral que pretende-se universal a partir de formulações totalizantes 

sobre o funcionamento dos mercados e da própria conduta dos agentes. Thaler 

sugere que o CAPM seja o único modelo da moderna teoria de finanças que seja 

100% alinhado com a perspectiva da racionalidade econômica dos agentes, uma 

vez que os demais modelos propostos levam em conta outros fatores de risco e 

Betas (enquanto elemento que captura a sensibilidade do ativo estudado frente 

ao fator de risco) que de alguma forma escapam à esfera de influência do que 

deveria ser explicado unicamente por uma leitura racional. Thaler então afirma 

que se os agentes fossem verdadeiramente racionais os resultados colhidos de 

modelos como o CAPM estariam invariavelmente corretos. Agnello (2016) 

demonstrou em seus exercícios empíricos como o CAPM tem desempenho 

insatisfatório para a precificação de ativos do mercado da arte. O mesmo pode-

se formular sobre os resultados colhidos por Liu e Tsyvinski (2018) sobre o 

Bitcoin e outros criptoativos. 

 Os exercícios empíricos realizados neste trabalho com os retornos do 

Bitcoin sugerem que embora o CAPM possa apresentar desvios na precificação 

de ativos outros, tais desvios em muito se amplificam quando analisados os 

retornos do Bitcoin, seja para os exercícios realizados através da estimação de 

betas condicionais e incondicionais. Os exercícios empíricos realizados no 
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contexto do mercado da Arte trouxeram resultados ligeiramente mais 

satisfatórios do ponto de vista de cumprir o expediente de fornecer instrumento 

de compreensão das movimentações e retornos deste mercado. Entretanto, faz-

se necessário ressaltar que os resultados que lograram significância estatística 

podem estar sujeitos a um viés de pequena amostra, uma vez que comparações 

entre o mercado da arte e o Dow Jones Industrial Average (DJIA) com bases 

históricas que contaram com maior número de observações não obtiveram 

significância estatística. 

Buscou-se também aproximar o mercado do Bitcoin com o Ouro, uma vez 

que ambos os ativos possuem características similares. Dentro das janelas de 

tempo observadas o Ouro não apresentou correlação estatística com o Bitcoin e 

nem mesmo com outros parâmetros testados. De posse dos resultados deste 

trabalho, a suposição de que o Bitcoin seria uma espécie de ouro digital deverá 

ficar apenas nos panfletos publicitários. Por outro lado, os exercícios empíricos 

que buscaram situar o mercado da Arte em um contexto similar ao ouro, mas 

tendo como via de aproximação a eventual característica de estoque de valor de 

ambos, lograram significância estatísica, onde variações de curto prazo 

aparentemente não possuem notável influência nas trajetórias de longo prazo. 

Exatamente o que se espera de um ativo tido como safe heaven, e reserva de 

valor. 

Tendo em vista que a economia comportamental se propõe a situar a 

economia no âmbito da psicologia comportamental, foi feito um exercício que 

buscou aproximar os retornos do Bitcoin dos de ativos e indicadores que 

pudessem ser interpretados como correspondentes dos sentimentos dos 

agentes. Simultaneamente, medo e confiança influenciaram positivamente as 

movimentações de valorização e desvalorização do Bitcoin. Esta conclusão, por 

um lado reaproxima o Bitcoin da noção de Ouro 2.0 (RAMOS FILHO, 2019) por 

conta de haver influência positiva com o medo, por outro lado, de modo 

paradoxal, sugere que o sentimento de confiança também influencia os agentes 

de maneira positivamente relacionada com o Bitcoin. Pode-se supor que a 

heterogeneidade dos investidores contribua para que alguns sejam motivados 

por um tipo de sentimento e outros por outro, ainda que aponte-se para um 

mesmo resultado. Vale ressaltar também, que neste cenário o proxy de 
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racionalidade representado pelo S&P perde significância estatística: ou seja, 

quando comparado simultaneamente com proxies de racionalidade e 

sentimentos não tão racionais assim, a racionalidade é preterida pelo 

imponderável. Embora os resultados apontem para a correlação do Bitcoin com 

alguns desses correspondentes, faz-se necessário aprofundar as análises e 

verificar se as correlações provam-se consistentes com o passar dos anos e o 

aumento das observações nas bases disponíveis.  

Ao realizar o exercício similar no contexto do mercado da Arte, foi possível 

encontrar correlações, que sabidamente não implicam em causalidades, e que 

podem estar igualmente condicionadas a um viés de pequena análise, que pode 

ser descartado ou ratificado com o avançar dos anos. Simultaneamente o 

sentimento de confiança e a racionalidade dos agentes apresentaram correlação 

com o mercado da Arte, embora neste caso a confiança aparece como um 

influenciador negativo e a racionalidade com um influenciador positivo. Estes 

reesultados permitem a suposição de o mercado da Arte atua como um 

investimento de reserva de valor, que é procurado em momentos de incerteza e 

instabilidade dos mercados, tudo isso com a manutenção da chancela da 

racionalidade dos agentes nas suas tomadas de decisão. 

Com base nas literaturas de autores de origens diversas, buscou-se 

aproximar o Bitcoin e o mercado da Arte dos vieses comportamentais dos 

agentes, bem como das falhas e funcionamentos ineficientes de seus mercados 

propostos pela economia comportamental. Emboras essas aproximações não 

possuam o peso e a relevância metodológica que os exercícios estatísticos 

podem propiciar, os argumentos colocados buscam não apenas fornecer 

elementos que contribuam para a compreensão destes mercados, mas também 

estimular contribuições empíricas futuras, que podem ou não ratificar o que fora 

hipoteticamente formulado. 

As verificações empíricas certamente podem e devem avançar, não 

apenas na progressividade da disponibilidade intertemporal das bases de dados, 

mas principalmente nas técnicas empregadas por estudos futuros. Entretanto, 

as conclusões aqui contempladas mostram-se como argumentos 

satisfatoriamente elucidativos no contexto das proposições de Thaler acerca do 

CAPM e dos modelos de equilíbrio geral. Verificou-se ao longo do levantamento 
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bibliográfico que ambos os mercados estudados possuem características muito 

particulares, e que eventualmente poderiam distorcer os resultados obtidos até 

mesmo por ferramentais mais sofisticados. De modo frontalmente pragmático, o 

presente trabalho não buscou promover uma espécie de tribunal da inquisição 

dos mercados da Arte e do Bitcoin; tampouco do próprio CAPM e demais 

modelos de equilíbrio geral. A desqualificação destes elementos, pura e 

simplesmente, tem pouco a agregar para um debate comprometido com a 

construção do saber e a epistemologia das ciências sociais no século XXI; o 

fazer consistiria em incorrer em equívoco similar ao emprego do argumento ad 

hominem em uma discussão subjetiva. Negar a existência de um evento 

aparentemente imponderável não o torna mais simpático ou domesticável, nem 

mesmo fará com deixe de existir; da mesma forma que negar a validade, mesmo 

que parcial e em contextos muito particulares, de qualquer tipo de ferramental é 

similar ao desejo de girar para trás a roda do progresso. 

Tais resultados suscitam a necessidade de desenvolver métodos outros 

e conduzir pesquisas amparadas por ferramentais divergentes, buscando 

agregar dinâmismo e sustentação empírica à hipótese da racionalidade dos 

agentes, aqui representada pelo CAPM. Como pontuado anteriormente, a 

proposição comportamental, representada pela intersecção da psicologia com a 

economia e a adição do caos e da imprevisibilidade intrínseca à existência e 

atividade humana, aos modelos de equilíbrio fundamentados numa 

compreensão uniforme e estática do ser humano, pode representar uma das vias 

a serem trilhadas pela ciência econômica para constituir um saber interdisciplinar 

sobre o homem, que supere às cisões e categorizações cartesianas, por vezes 

puramente taxonômicas, que moldaram e moldam a ciência racional moderna 

desde seus primórdios (SACKS, 2017).  

Não é razoável que em nome de um cartesianismo puro e simples, os 

diferentes tipos de saberes deixem de utilizar e dispor de conclusões e avanços 

majorados por searas outras das ciências sociais. A crise global dos sub-primes 

de 2008 evidenciou que havia muito mais a ser observado do que os modelos 

matemáticos supunham. A hegemonia intelectual constituída na virada do 

milênio necessariamente precisaria ser verificada. O movimento dialético no 

contexto da economia deve carregar consigo os avanços da matematização e 
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da microfundamentação econômica da teoria clássica fazendo as vezes de tese; 

já as críticas e revisões vindas de dentro da própria atividade puramente 

econômica, bem como os saberes oriundos das demais ciências sociais devem 

sentar-se à mesa com um dever próximo, ainda que não hegelianamente 

idêntico, ao da antítese. A síntese fatalmente será construída ao longo desse 

caminho, tendo a economia comportamental como importante expoente de sua 

expansão, mas provavelmente não o único. A síntese deverá carregar consigo 

os traços fundamentais do pensamento complexo edificado pelo filósofo francês 

Edgar Morin (2007), que não é oposto do pensamento simplificado, mas sim 

quem o incorpora. Seus paradigmas devem ser propostos de forma igualmente 

simples, mas com o propósito de reunir, ainda que se possa distinguir, ao invés 

de separar e reduzir. O pensamento complexo precisa chegar à economia. 
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