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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa 

depender de motivação” 

    Dalai Lama 

  



 
 

RESUMO 

Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de 

valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são 

mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando os achados de outros estudos na 

área. Ainda, este estudo constrói um índice de Investor Sentiment para o Brasil. Mostra-

se também que este índice possui boa correlação com o Índice de Confiança do 

Consumidor calculado pela FGV, proxy para o Investor Sentiment comumente usada na 

literatura.   



 
 

ABSTRACT 

In this dissertation, we study how Investor Sentiment affects the returns of the Brazilian 

stock exchange. It is shown that high volatility stocks (difficult to arbitrage) are most 

affected by the Investor Sentiment, confirming the findings of other studies in the area. 

Further, this study builds an Investor Sentiment index for Brazil. It is also shown that 

this index has a good correlation with the Consumer Confidence Index calculated by 

FGV, a proxy commonly used in the literature.  
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1. Introdução 

As bolhas financeiras desafiam os modelos financeiros tradicionais no sentido em 

que estes apresentam limitações para prover explicações convincentes para a 

existência daquele fenômeno. Afinal, de acordo com os modelos tradicionais de 

finanças, os investidores são racionais e tomam decisões sem levar em conta suas 

emoções, precificando, deste modo, as ações usando toda a informação disponível 

que é relevante para o cálculo do seu fluxo de caixa futuro.  

Deste modo surgiu uma literatura que tenta explicar a existência de bolhas a partir 

do sentimento dos investidores, ou Investor Sentiment, que representa o sentimento 

dos investidores com relação ao mercado de ações. O primeiro artigo a propor a 

existência do fenômeno foi escrito por Schleifer, Summers e Waldmann (1990), que 

dizem que investidores estão sujeitos a sentimento. Investor Sentiment pode ser 

definido, de forma mais ampla, como uma crença sobre fluxo de caixas futuros e 

riscos de investimento que não podem ser justificados por fatos dados até o 

momento. Ainda, de acordo com essa literatura, existem limites à arbitragem que 

tornam difíceis correções dos desvios nos preços por investidores mais racionais. De 

outro modo, apostar contra investidores “sentimentais” é custoso e arriscado. Isto é 

enfatizado em artigo escrito por Schleifer e Vishny (1997). 

De acordo com Naik P.K. e Padhi P. (2016), o Investor Sentiment representa a 

expectativa dos participantes do mercado, dado o comportamento do mercado. Por 

exemplo, um investidor otimista espera retornos acima da média enquanto um 

investidor pessimista espera retornos abaixo da média (Brown e Cliff, 2004). Baker 

e Wurgler (2006) o definem como uma crença sobre fluxo de caixas futuros e riscos 

de investimento que não são justificados por fatos disponíveis no momento. 

A relação entre o Investor Sentiment e o retorno das ações tem sido o foco de 

debates no campo das finanças comportamentais há bastante tempo (Naik P.K. e 

Padhi P., 2016). De acordo com a Hipótese de Mercado Eficiente (HME), 
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introduzida por Fama (1965) o mercado é eficiente do ponto de vista informacional. 

Assim sendo, o Capital Asset Pricing Model (CAPM) assegura que, num mercado 

eficiente, os preços dos ativos refletem toda a informação disponível sobre os 

fundamentos do mercado (Naik P.K. e Padhi P., 2016). O argumento aqui é que os 

preços dos ativos são sempre iguais ao valor presente do fluxo de caixa futuro dos 

ativos, pois os agentes são racionais. Além disso, existem arbitradores que, mesmo 

na presença de investidores irracionais, forçam os preços para o seu valor justo 

(aquele que iguala o fluxo de caixa futuro), aqui considerando a hipótese de 

eficiência de mercado fraca.  

A HME foi popular nos meios acadêmicos nos anos 1970 (Shiller, 2003). No 

entanto, a HME foi incapaz de explicar várias anomalias de mercado, como o Crash 

de 1987 e a bolha das dot.coms no final dos anos 1990 (Naik P.K. e Padhi P., 2016). 

Deste modo, como uma nova forma de ver o mundo das finanças, surgiu a teoria das 

finanças comportamentais. Sob a esta teoria, é proposto que os investidores não são 

necessariamente todos racionais que eles são propensos a ondas exógenas de 

sentimento (otimista ou pessimista). Ondas de otimismo e pessimismo levam a 

vieses de irracionalidade em decisões de investimento. Portanto, o Investor 

Sentiment é capaz de induzir a risco sistemático e deste modo afetar os preços em 

equilíbrio. (Naik P.K. e Padhi P., 2016). 

 

1.1.  Motivação  

Várias estudos de Investor Sentiment já foram feitos para alguns países, incluindo o 

Brasil (P. Picolli et al (2016), Yoshinaga (2009) e Silva, Filipe Borsato da (2010)), 

porém a maioria dos estudos prévios sobre o assunto ainda se concentram no 

mercado americano, tais com os estudos de Baker e Wurgler (2006 e 2007) e Brown 

e Cliff (2004 e 2005), para citar alguns.  

Um dos estudos existentes para o Brasil (P. Picolli et al (2016))  não constrói um 

índice próprio de Investor Sentiment (algo que estamos interessados em fazer neste 
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presente estudo), ao invés disso, o estudo usa o Índice de Confiança do Consumidor 

(ICC) como proxy para o Investor Sentiment.  

O estudo de Yoshinaga (2009) constrói um índice de Investor Sentiment usando 

metodologia de componentes principais para o Brasil, algo que também faremos 

neste presente estudo. No entanto, este estudo se diferencia do do Yoshinaga (2009) 

pelas variáveis utilizadas e pela periodicidade (no caso de Yoshinaga (2009), 

trimestral, neste presente estudo, mensal). 

O estudo de Silva (2010) constrói um índice de investor Sentiment usando a 

metodologia descrita em Baker e Wurgler (2006 e 2007), algo que também faremos 

neste estudo. Este estudo, contudo, se diferencia do de Silva (2010) nas variáveis 

utilizadas para a construção do índice de sentimento, periodicidade dos dados (no 

caso de Silva (2010) a periodicidade é trimestral, enquanto no presente estudo a 

periodicidade é mensal), e pelo estudo de diferentes carteiras (nomeadamente maior 

e menor volatilidade).  

Neste presente estudo será, portanto, construído um índice de Investor Sentiment 

para o Brasil, baseada na metodologia desenvolvida por Baker e Wurgler (2006). 

Ainda tem-se como objetivo observar se este índice de Investor Sentiment explica o 

retorno das ações brasileiras, ou se explica o retorno de alguma carteira específica. 

Este trabalho esta organizado da seguinte forma: na seção 2 são descritos os dados e 

a metodologia usados para o cálculo do índice de Investor Sentiment, na seção 3 são 

descritas as métricas que serão utilizadas para comparar o índice de Investor 

Sentiment com o mercado de ações brasileiro, na seção 4 são descritos os resultados 

encontrados e seção 5 conclui o estudo. 
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2. O Índice de Investor Sentiment 

Para mensurar o Investor Sentiment, será usada a metodologia descrita em Baker e 

Wurgler (2006), com adaptações. Para tal, calcula-se o índice em bases mensais 

usando o método de componentes principais.  

Baker e Wurgler (2006) selecionaram 6 variáveis como proxies para o Market 

Sentiment: 

A variável CEFD (Closed-end fund discount) representa o desconto do Closed-

end fund, que, por sua vez, representa um potfólio de ativos fechado cujos ativos 

não podem ser vendidos individualmente pelos investidores (apenas o fundo como 

um todo pode ser comprado ou vendido, sendo negociado em bolsa como se fosse 

uma ação). Além disso, nenhuma oferta posterior de ações é feita após o IPO do 

fundo, e nem aquele que fez a oferta inicial compra ou vende mais ações (estando o 

número de ações limitado ao disponível no mercado secundário). O fundo, no 

entanto, possui gestores que podem mexer na composição do fundo. A variável seria 

inversamente relacionada com Sentiment, de acordo com Baker e Wurgler (2006). 

Trabalhos prévios também sugerem esse achado, como Zweig (1973) e Lee et al. 

(1991).   

A variável TURN (turnover) representa o turnover (rotatividade) do IBOVESPA. 

De acordo com Baker E Stein (2004), o turnover pode servir como proxy para o 

sentimento dos investidores. Os autores argumentam que em um mercado com 

restrições a vendas a descoberto, existe a participação de investidores irracionais 

(que adicionam liquidez, que por sua vez aumenta o turnover). Estes agentes, no 

entanto, atuam somente em períodos em que estão otimistas - reduzindo os retornos 

do mercado, Jones (2001). 

A variável S é a proporção de equity (capital próprio) sobre o total de dívida e 

equity de cada ação agregada para o IBOVESPA. De acordo com Baker e Wurgler 

(2000), altos valores de proporção de Equity predizem baixos retornos de mercado. 
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Portanto, quanto maior a proporção de Equity (S), maior deve ser o Investor 

Sentiment.  

A variável 𝑷𝑫−𝑵𝑫 (prêmio por dividendo) é usada como proxy para a demanda por 

ações que pagam dividendos em relação às que não pagam por Baker e Wurgler 

(2004). Dado que firmas com ações que pagam dividendos são normalmente 

maiores, mais lucrativas e com pouco potencial de crescimento (Fama e French 

(2001)), pode-se usar essa variável como proxy para esse conjunto de características. 

Além disso, em momentos de maior otimismo, espera-se que os agentes comprem 

ações de empresas que não pagam dividendos, retornando para as ações que pagam 

dividendos (menos arriscadas) em momentos de maior pessimismo. Desse modo, 

espera-se que essa variável seja negativamente relacionada com o Investor 

Sentiment. 

A variável NIPO, utilizada por Baker e Wurgler (2006 e 2007), representa o número 

de IPOs em bases mensais. Já a variável RIPO representa o retorno médio dos IPOs 

no primeiro dia de IPO. De acordo com Baker e Wurgler (2006), o mercado de IPOs 

é visto como um mercado sensível a sentimento: o retorno do primeiro dia do IPO é 

visto como uma medida de entusiasmo dos investidores, ao passo que retornos 

baixos são vistos como uma questão de timing de mercado (Stigler (1964), Ritter 

(1991)).  

Segundo Johnson e Wichern (2002) a análise de componentes principais pretende 

explicar a estrutura de variância-covariância de um grupo de variáveis (Silva 

(2010)), de outra forma a análise de componentes principais pretende diminuir o 

número de variáveis a serem analisadas para uma mais fácil análise dos dados 

(Yoshinaga (2009)). 

Para chegar à medida de Investor Sentiment, Baker e Wurgler (2006) utilizaram a 

análise de componentes principais. Para tal, usam as 6 variáveis descritas 

anteriormente  correntes (t) e as 6 defasagens (t-1) de cada uma das variáveis, 

totalizando 12 variáveis. A partir disso, retiram a primeira componente principal 

dessas 12 variáveis. Depois calculam a correlação entre essa componente principal e 
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cada uma das 12 variáveis, escolhendo (baseado na maior correlação) qual proxy 

será usada no modelo: corrente (t) ou defasada (t-1). Assim, o segundo estágio do 

modelo consiste em calcular a primeira componente principal de um conjunto de 6 

variáveis, que inclui as variáveis iniciais correntes ou defasadas.  

Os autores chegam à seguinte definição para o índice de sentimento: 

 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = 𝛽1𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 + 𝛽2𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡−1 + 𝛽3𝑁𝐼𝑃𝑂𝑡 + 𝛽4𝑅𝐼𝑃𝑂𝑡−1 + 𝛽5𝑆𝑡 +

𝛽6𝑃𝑡−1
𝐷−𝑁𝐷                                                                                                                (1) 

Onde: CEFD é o desconto do valor líquido dos ativos do Closed-end fund em 

relação ao seu preço de mercado; TURN é o turnover, medido como volume de 

ações negociadas dividido pelo número médio de ações listadas em bolsa; NIPO 

representa o número de IPOs e RIPO o retorno médio diário no primeiro dia do IPO; 

S representa a proporção de Equity em relação ao total de Equity e Dívida; e  𝑃𝐷−𝑁𝐷 

é o prêmio por dividendo, medido pela diferença em log da razão market-to-book (a 

razão entre o valor contábil e o preço de mercado da empresa) média entre 

pagadores de dividendos e não pagadores. Todas as variáveis são normalizadas antes 

do cálculo das componentes principais. E a variável do Investor Sentiment é 

normalizada após o cálculo dos componentes principais. 

No entanto, ao adaptar a metodologia para a realidade brasileira, devido ao escasso 

número de IPOs no Brasil, chegamos à conclusão de que IPO não é uma boa medida 

para o sentimento dos investidores quanto à bolsa de valores, sendo um indicador 

que demonstra mais o sentimento geral quanto ao estado da economia como um 

todo. Deste modo, adaptamos o modelo, retirando o número de IPOs (NIPO) e o 

retorno médio diário no primeiro dia de IPO (RIPO) e incluindo as variáveis 

Commodity e EMBI+BR (Brown e Cliff (2004) usam a previsão de retorno mensal 

do preço das commodities em seu estudo).  
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Além disso, ao adaptar a metodologia de Baker e Wurgler (2006, 2007) para a 

realidade brasileira, foi encontrado o seguinte obstáculo: não encontramos fundos de 

closed-end no Brasil. O problema foi contornado usando-se dados de fundos 

imobiliários por estes terem características semelhantes aos fundos de closed-end, 

podendo ser negociados com ágio ou deságio em relação ao seu valor patrimonial, 

que é a característica que nos interessa neste estudo. Sabemos tratar-se de um ativo 

ilíquido, porém acreditamos que essa é a melhor alternativa pelas características já 

citadas. E mesmo que a variável venha a ser negociada sempre com ágio ou deságio, 

por se tratar de ativo ilíquido, acreditamos que o simples fato de ela se deslocar ao 

redor de sua média no período analisado é o suficiente para este estudo. 

A variável EMBI é uma medida do risco Brasil (EMBI+BR) criada pelo banco JP 

Morgan em 1993. O EMBI é calculado para os principais mercados emergentes e 

possui um componente de risco para os países emergentes como um todo e outro 

específico para cada país para o qual este é calculado. Espera-se que essa variável 

seja negativamente relacionada com o sentimento dos investidores, uma vez que 

quando aumenta o risco país, a sensação na bolsa de valores costuma ser de 

pessimismo, e vice versa. 

A variável Commodity representa o índice de preços das commodities calculado 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Esperamos que esta variável sirva como 

proxy para o sentimento na bolsa de valores brasileira pois em momentos em que os 

preços das commodities estão altos, o sentimento na bolsa costuma ser positivo. 

Portanto, espera-se que a relação entre as variáveis seja positiva. 

 

2.1. Base de Dados 

Foram obtidos dados diários para ações pertencentes ao índice BOVESPA e closed-

end funds usando a plataforma Economática. Foram coletados dados de cotações 

(periodicidade diária), volume (periodicidade diária), Market-to-book (periodicidade 

diária), patrimônio líquido (para os closed-end funds, dado de periodicidade também 
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diária), estrutura de capital (periodicidade trimestral), número de ações em 

negociação (periodicidade diária) e pesos de cada ação no IBOVESPA 

(periodicidade diária). O período compreendido na análise vai de janeiro de 2003 a 

setembro de 2018.  

Para calcular o desconto de cada Closed-end fund (closed-end fund discount - 

CEFD), foi efetuada a seguinte operação: 

𝑁𝐴𝑉 = (𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) ÷ (𝑛𝑜 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔)                                (2) 

𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 = (𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 ÷ 𝑁𝐴𝑉) − 1                                                               (3) 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 = − 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜                                                                                           (4) 

Uma vez calculado o desconto de cada fundo, agregou-se o total dos fundos usando 

como pesos o patrimônio líquido individual. A periodicidade do patrimônio líquido, 

número de ações e cotações dos fundos é diária. Posteriormente ao cálculo do 

desconto, agregam-se os dados para bases mensais usando-se a média mensal, 

chegando à variável CEFD. 

Para calcular o Turnover (TURN), dividiu-se o volume negociado por ação pelo 

número de ações outstanding. Com isso, chegou-se ao Turnover individual de cada 

ação. Finalmente, agregou-se o Turnover de todas as ações usando como peso os 

pesos do Ibovespa em cada período, para chegar na variável TURN. A periodicidade 

dos dados é diária. No entanto, agregamos para bases mensais usando-se a média 

mensal para obter a variável TURN. 

Para calcular a proporção de Equity (S), foram obtidos dados sobre a estrutura de 

capital das empresas e calculada a proporção de Equity dividida pelo total de Equity 

e Dívida de cada empresa. Aqui foi utilizado valor contábil. Ou seja, calculou-se a 

proporção de Equity para cada empresa. Posteriormente, agregou-se o Equity de 

todas as ações usando como peso os pesos do Ibovespa em cada período, para 

chegar na variável S. É importante salientar que apesar de a periodicidade da 

proporção de Equity por empresa ser trimestral, os pesos do IBOVESPA variam 
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diariamente, o que permite calcular a variável S em bases diárias. Foi o que foi feito 

(e depois se agregou para obter os dados mensais usando-se a média mensal). 

Para calcular o prêmio por dividendo (𝑷𝑫−𝑵𝑫), primeiro foram determinadas 

quais ações pagaram e quais ações não pagaram dividendos em cada período de 

tempo diário. De posse dessa informação, calculou-se o logaritmo da razão market-

to-book das empresas pagadoras de dividendo e das não pagadoras. Agregou-se cada 

um dos grupos (pagadoras e não pagadoras) em cada dia usando os pesos do 

Ibovespa (normalizados em cada grupo para que a soma dê 1). Uma vez calculadas 

as médias de cada grupo, subtraímos a média das não pagadoras em relação as 

pagadoras, como descrito na equação abaixo, para chegar à variável 𝑃𝐷−𝑁𝐷 . 

𝑷𝑫−𝑵𝑫 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎(ln(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 𝑡𝑜 − 𝑏𝑜𝑜𝑘𝐷)) − 𝑀é𝑑𝑖𝑎(ln(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 𝑡𝑜 −

𝑏𝑜𝑜𝑘𝑁𝐷))                                                                                                                  (5) 

Onde a média descrita é a média ponderada e o subscrito D denota as ações 

pagadoras de dividendos e ND as não pagadoras. Finalmente, agrega-se os dados 

para bases mensais usando-se a média mensal. 

As variáveis Commodity e EMBI representam, respectivamente, o índice de preço 

das commodities calculado pelo FMI e o EMBI + risco Brasil. (Descrever o EMBI) 

Uma vez calculadas as cinco variáveis em bases diárias foram calculadas suas 

médias mensais para o período de janeiro de 2003 a setembro de 2018 (à exceção da 

variável commoditiy, que já está em base mensal). As seis variáveis descritas acima, 

em bases mensais, são, portanto, as variáveis usadas neste estudo. 

 

2.2.  Resultados 

Após rodar o primeiro estágio do modelo, de acordo com Baker e Wurgler (2006) 

chegamos a seguinte definição para o índice de market sentiment brasileiro: 
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𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = 𝛽1𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 + 𝛽2𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 + 𝛽3𝑆𝑡−1 + 𝛽4𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷 + 𝛽5𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡 +

𝛽6𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1                                                                                                                (6) 

As variáveis TURN, 𝑷𝒕
𝑫−𝑵𝑫, CEFD e Commodity são usadas com seu valor 

corrente (t) e as variáveis EMBI e S são usadas com seu valor defasado (t-1), pois 

foram as que tiveram maior correlação com o PCA conforme descrito na seção 

anterior. 

A equação estimada para o Investor Sentiment foi, portanto:  

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = −0,47. 𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 − 0,07. 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 + 0,2. 𝑆𝑡−1 + 0,13. 𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷 +

0,63. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡 − 0,57. 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1                                                                             (7) 

 

 

2.3. Relação com o Índice de Confiança do Consumidor 

O Índice de Confiança do Consumidor é uma proxy para o Investor Sentiment de 

acordo com Baker e Wurgler (2007). Ainda, Qiu e Welch (2006) e Lemmon e 

Portniquina (2006) mostram que mudanças no índice de sentimento estão 

fortemente correlacionadas com o retorno de ações pequenas e com o retorno de 

ações mantidas em maiores proporções por investidores individuais (Baker e 

Wurgler (2007)). Como podemos constatar o indicador de Investor Sentiment é 

correlacionado com o índice de confiança do consumidor. Ao calcular a correlação 

entre os dois, é possível constatar que de fato a correlação é de 74% na amostra de 

setembro de 2005 a setembro de 2018.  
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 Figura 1 – Investor Sentiment contra Índice de Confiança do Consumidor

 

Como podemos constatar pelo gráfico acima (figura 1), ambos os indicadores 

apresentam trajetória semelhante. Ambos sobem antes da crise de 2008/2009, caem 

abruptamente durante esta, se recuperando rapidamente depois. No entanto vemos 

uma primeira diferença a partir de novembro de 2010, pois enquanto o ICC se 

estabiliza, o Investor Sentiment continua em trajetória ascendente, somente 

interrompida a partir de maio de 2011, quando este último passa a cair, enquanto o 

primeiro se mantém relativamente estável até outubro de 2012. A partir daí ambos 

apresentam trajetórias de queda, que são interrompidas somente em março e abril de 

2016 para o Investor Sentiment e o ICC respectivamente. 

 

2.4. Possível viés  

Os indicadores usados neste estudo podem estar contaminados por ciclos 

econômicos. Baker e Wurgler (2006) argumentam que o número de IPOs varia de 

acordo com os ciclos econômicos. Apesar de o número de IPOs não estar sendo 

utilizado neste estudo, é importante avaliar se os ciclos econômicos afetam de algum 

modo as variáveis estudadas. Pois o que se quer com o estudo é mensurar o 

sentimento dos investidores quanto à bolsa de valores, não com relação à economia 
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como um todo. Afinal, o método de componentes principais não distingue entre o 

sentimento dos investidores e o ciclo de negócios (Baker e Wurgler (2006)).  

Para contornar este problema, regredimos cada uma das variáveis explicativas acima 

em um conjunto de variáveis de ciclo de negócios. Seguindo a metodologia de 

Baker e Wurgler (2006), usamos o crescimento industrial e uma dummy para 

recessões como medidas de ciclo econômico. No caso brasileiro, escolhemos usar a 

PIM-PF como medida de crescimento industrial. A partir das regressões, obtemos os 

resíduos de cada uma das variáveis, que são medidas limpas do ciclo de negócios.  

A partir de nossas novas variáveis ortogonais, estimamos a equação abaixo: 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡
⊥ =

𝛽1𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡
⊥ + 𝛽2𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡−1

⊥ + 𝛽3𝑆𝑡
⊥ + 𝛽4𝑃𝑡

𝐷−𝑁𝐷,⊥ + 𝛽5𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡
⊥ + 𝛽6𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡

⊥  (8) 

Esperamos que esta medida de Market Sentiment não tenha correlação com o ciclo 

econômico, uma vez que ela foi feita apenas com os resíduos das regressões 

anteriores. 

A Equação estimada para o Investor Sentiment foi a seguinte: 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = −0,47. 𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡−1
⊥ − 0,08. 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡

⊥ + 0,20. 𝑆𝑡−1
⊥ + 0,11. 𝑃𝑡

𝐷−𝑁𝐷,⊥ +

0,63. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡
⊥ − 0,56. 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1

⊥                                                                             (9) 

 

Como podemos constatar, não há grande diferença entre o indicador de Investor 

Sentiment antes e depois da regressão. Isso significa que nosso indicador não estava 

muito contaminado pelo crescimento da produção industrial (variável utilizada 

como proxy para o ciclo econômico).  
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis que compõe o Investor Sentiment

Média Desvio Padrão Min Max Sentiment Sentiment⊥ S TURN Pd-nd CEFDCommodity EMBI

S 62,94 5,86 49,55 73,56 0,31 0,36 1

TURN 0,01 0,00 0,00 0,02 -0,25 -0,25 0,468571 1

Pd-nd -0,09 0,71 -2,22 1,18 0,16 0,09 -0,38536 -0,04369 1

CEFD -16,42 19,88 -66,82 17,28 -0,64 -0,71 -0,28483 0,232339 0,128207 1

Commodity 127,85 35,98 61,61 202,96 0,90 0,89 0,238274 -0,29003 0,172027 -0,38759 1

EMBI 318,79 185,31 146,27 1317,09 -0,78 -0,77 -0,08937 0,136006 -0,21815 0,276482 -0,72095 1

Média Desvio Padrão Min Max Sentiment Sentiment⊥ S TURN Pd-nd CEFDCommodity EMBI

S -0,01 5,88 -13,51 10,59 0,30 0,32 1

TURN 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,25 -0,26 0,457649 1

Pd-nd 0,03 0,70 -2,18 1,31 0,16 0,14 -0,3658 -0,03793 1

CEFD -0,98 19,88 -50,96 32,63 -0,61 -0,64 -0,28668 0,231962 0,130167 1

Commodity 4,29 35,77 -63,01 79,29 0,89 0,90 0,249491 -0,28876 0,170693 -0,38722 1

EMBI -62,13 185,30 -234,54 936,26 -0,76 -0,77 -0,08921 0,137772 -0,22219 0,276944 -0,72232 1

Sem regressão

Correlação com sentiment Correlação com componentes do sentiment

Com regressão

Correlação com sentiment Correlação com componentes do sentiment
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Na Tabela 1 podemos ver as estatísticas descritivas para as variáveis deste estudo. 

Como pode se constatar, quando consideramos o índice de sentimento sem a retirada 

do componente macroeconômico, a correlação com entre os componentes do 

Investor Sentiment varia entre 0,16 no caso da variável 𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷  (a menor em módulo) 

e 0,90 no caso da variável commodity. Já quando consideramos o índice de 

sentimento com a retirada do componente macroeconômico, a correlação com entre 

os componentes do Investor Sentiment varia entre 0,14 no caso da variável 𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷 , e 

0,90 no caso da variável commodity. 

 

3. O Investor Sentiment e o mercado de ações 

Nesta parte do trabalho tentar-se-á entender se o mercado de ações brasileiro pode 

ser explicado pelo índice construído neste estudo. Afinal de nada adianta construir 

um índice de sentimento se este não tem utilidade prática. Portanto nesta seção 

vamos definir as métricas que utilizaremos para medir como o índice de Investor 

Sentiment se relaciona com o mercado de ações brasileiro. 

 

3.1. Carteiras 

O objetivo ao montar as carteiras é para comparar com o Investor Sentiment e ver se 

este explica o retorno daquelas. Ou seja, se deseja saber se o retorno das ações é 

explicado pelo Investor Sentiment. Isto é feito através de uma regressão simples, 

como será explicado mais à frente nesta mesma seção. 

Foram montadas duas carteiras e calculados seus retornos: a primeira de maior 

volatilidade, a segunda de menor volatilidade. O motivo para a escolha dessas 

carteiras se deve ao fato de que a volatilidade serve como proxy para ações de difícil 
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arbitragem. Portanto, espera-se, tudo o mais constante, que ações de difícil 

arbitragem sejam mais afetadas pelo Investor Sentiment (Baker e Wurgler (2007)).  

Além delas temos o retorno mensal do IBOVESPA. 

Para montar as carteiras de maior e menor volatilidade, primeiramente calculou-se a 

volatilidade das ações do Ibovespa. Posteriormente, definiu-se quais seriam o 

período de formação e de observação: forma-se a carteira no mês anterior e observa-

se no mês seguinte, rebalanceando as carteiras mensalmente. Concomitantemente, 

selecionaram-se as 20 ações com maior e menor volatilidade. Com estas ações em 

mãos e seus respectivos pesos, foram montadas as carteiras de maior e menor 

volatilidade e calculados os seus retornos mensais. 

 

3.2. Regressões 

Após montar as carteiras regride-se o retorno destas (variável explicada) contra o 

Investor Sentiment do mês anterior (variável explicativa). Isto é feito através de uma 

regressão linear múltipla com constante. O que se quer concluir é se o retorno das 

ações de alguma carteira específica é afetado de alguma forma pelo Investor 

Sentiment. As regressões respeitam a forma da equação abaixo: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜_𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟_𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖
12
𝑖=0 + 𝜀𝑡                       (10) 

A partir disto, faz-se um total de 3 regressões nos moldes descritos acima. 

 

4. Resultados 

Como visto a equação estimada para o Investor Sentiment sem a retirada do 

componente macro foi a seguinte: 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = −0,47. 𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 − 0,07. 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 + 0,2. 𝑆𝑡−1 + 0,13. 𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷 +

0,63. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡 − 0,57. 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1                                                                           (11) 
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A Equação estimada para o Investor Sentiment com a retirada do componente macro 

foi a seguinte: 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = −0,47. 𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡−1 − 0,08. 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡 + 0,20. 𝑆𝑡−1 + 0,11. 𝑃𝑡
𝐷−𝑁𝐷 +

0,63. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑦𝑡 − 0,56. 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1                                                                           (12) 

 

Figura 2. Índice de sentimento, janeiro de 2002 a setembro de 2018
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Figura 3. Índice de sentimento*, fevereiro de 2002 a setembro de 2018

 

A figura 2 mostra o índice de sentimento do investidor sem a retirada do 

componente macro. Ao passo que a figura 3 mostra o sentimento do investidor com 

a retirada do componente macro. 

Como podemos constatar, o primeiro índice é negativo até março de 2007, momento 

em que passa a subir vertiginosamente até abril de 2008. A partir de abril de 2008 o 

índice cai vertiginosamente, passando brevemente para o terreno negativo em 

outubro de 2008, e se recuperando rapidamente já em junho de 2009. Após voltar ao 

terreno positivo, o índice permanece em campo positivo até novembro de 2014, 

porém em tendência de queda após atingir um pico em março de 2011. Este atinge o 

seu ponto mais baixo em fevereiro de 2016, passando a subir desde então e se 

estabilizando próximo à zero já em agosto de 2016.  

O segundo índice apresenta um comportamento muito parecido com o do primeiro. 

Ficando no terreno negativo até abril de 2007. A partir de maio de 2008 o índice cai 

vertiginosamente, passando brevemente para o terreno negativo em novembro de 

2008, e se recuperando rapidamente já em julho de 2009. A partir de julho de 2009, 
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o índice volta ao campo positivo, atingindo um ápice em abril de 2011. A partir 

desta data o índice entra em tendência de queda, entrando em terreno negativo em 

janeiro de 2015. O vale se dá em março de 2016, e a partir desta data o índice volta 

se recuperar, se estabilizando próximo a zero já em setembro de 2016.  

Como visto anteriormente, comparar o índice com um índice já conhecido pode 

também nos dar uma ideia de quão bom é o nosso índice de Investor Sentiment para 

medir o sentimento dos investidores com relação à bolsa de valores. Um conjunto de 

variáveis proxy para o Investor Sentiment são descritas em Baker e Wurgler (2007), 

e dentre elas chama atenção o que eles chama de Investor Surveys, entre eles o 

índice de confiança do consumidor. No Brasil, existem medidas de índice de 

confiança do empresário e do consumidor, ambos calculados pela FGV. Ao analisar 

os dados, pode-se constatar que uma correlação de 0,740 entre o índice de confiança 

do consumidor e o Investor Sentiment sem o ajuste macroeconômico; de 0,745 entre 

o índice de confiança do consumidor e o Investor Sentiment com o ajuste 

macroeconômico; de 0,381 entre o índice de confiança do empresário e o Investor 

Sentiment sem o ajuste macroeconômico; e de 0,388 entre o índice de confiança do 

empresário e o Investor Sentiment com o ajuste macroeconômico. 

 

4.1. Regressões  

Uma forma de analisar se o resultado é de alguma forma condizente com o mercado 

brasileiro é por meio da análise econométrica. Ou seja, se quer saber se o índice 

calculado de Investor Sentiment explica o retorno das ações, ou de uma carteira de 

ações. Para tal foi escolhido o índice de sentimento após a retirada do componente 

macroeconômico. Deste modo, utiliza-se o retorno das ações como variável 

explicada e o índice de Investor Sentiment como variável explicativa. Todas as 

regressões possuem lag de um mês no retorno das ações. Ou seja, analisamos se o 

resultado do Investor Sentiment do mês anterior impacta o retorno das ações do mês 

subsequente. 



29 
 

Antes de iniciar a análise de regressões, é preciso descartar a hipótese de raiz 

unitária na série de Investor Sentiment (sem componente macroeconômico). 

Portanto, considerando que a variável Investor Sentiment é normal padrão por 

construção, escolhemos fazer um teste de Dickey Fuller Aumentado (ADF) sem 

constante, por considerar que qualquer outro formato de equação estaria 

contaminando nossa estatística de teste. Como se pode constatar, não podemos 

descartar a hipótese de raiz unitária para a série ao nível de significância de 1% (p-

valor de 0,0540). Para uma comparação, a série de Investor Sentiment sem a retirada 

do componente teve um p-valor de 0,0160 (ou seja, também não podemos descartar 

raiz unitária para esta série a 1% de significância). Optamos pela cautela na análise, 

portanto, e no estudo trabalharemos com as variáveis em diferença. 

 

Foi feita, portanto, uma regressão simples entre o retorno do Ibovespa e a diferença 

no índice de Investor Sentiment (depois da retirada do componente macro) com até 

12 defasagens. A regressão (regressão 1), significativa a 1% no indicador não 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para InvestorSentiment

testar para baixo a partir de 14 defasagens, critério estatística-t 

tamanho da amostra: 188

hipótese nula de raiz unitária: a = 1

  teste sem constante 

  incluindo 0 defasagens de (1-L)InvestorSentiment

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e

  valor estimado de (a - 1): -0,0353041

  estatística de teste: tau_nc(1) = -1,90859

  p-valor 0,05396

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,064

Regressão de Dickey-Fuller

MQO, usando as observações 2003:02-2018:09 (T = 188)

Variável dependente: d_InvestorSentiment

                      coeficiente  erro padrão  razão-t  p-valor

  InvestorSentim~_1   −0,0353041    0,0184975   −1,909   0,0540  *

  AIC: 18,6758   BIC: 21,9122   HQC: 19,987



30 
 

defasado, mostrou que para cada aumento de uma unidade no Investor Sentiment, o 

retorno das ações do Ibovespa sobe aproximadamente 6% para o indicador não 

defasado. Pode-se constatar, ainda, ao nível de significância de 5% que o Investor 

Sentiment cai aproximadamente 6% no mês seguinte, corroborando estudos prévios 

de que a relação entre o retorno e o Investor Sentiment é negativa nesse intervalo. 

Como se pôde constatar, o impacto do Investor Sentiment nas ações do Ibovespa é 

baixo (mas significativo). No entanto, deseja-se saber se o índice de Investor 

Sentiment impacta alguma esfera das ações da carteira do Ibovespa. Com este 

intuito, foi montada uma carteira de maior volatilidade e outra de menor 

volatilidade. Pois queremos saber se alguma esfera das ações é mais impactado pelo 

sentimento dos investidores que o outro. Deste modo, analisamos as ações de maior 

e menor volatilidade. 

Regressão 1 – Retorno do Ibovespa contra Investor Sentiment com ajuste macro 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2004:01-2018:09 (T = 177)

Variável dependente: IBOV

coeficienteerro padrãorazão-t p-valor

const 0,011702 0,004642 2,520792 0,01267

Investorsentiment52IBOV 0,065625 0,022599 2,90387 0,004197

Investorsentiment52IBOV_1 -0,06497 0,032254 -2,0142 0,045633

Investorsentiment52IBOV_2 -0,02403 0,032236 -0,74538 0,457116

Investorsentiment52IBOV_3 0,036442 0,032234 1,130555 0,259903

Investorsentiment52IBOV_4 -0,0541 0,03268 -1,65556 0,099736

Investorsentiment52IBOV_5 0,020087 0,033352 0,602284 0,547822

Investorsentiment52IBOV_6 -0,0487 0,033467 -1,45528 0,147516

Investorsentiment52IBOV_7 0,02753 0,033295 0,82685 0,409531

Investorsentiment52IBOV_8 0,045554 0,033139 1,374638 0,171131

Investorsentiment52IBOV_9 -0,03161 0,033037 -0,9567 0,340136

Investorsentiment52IBOV_10 0,01161 0,03301 0,351721 0,725502

Investorsentiment52IBOV_11 0,020182 0,029553 0,682925 0,495624

Investorsentiment52IBOV_12 -0,01771 0,017983 -0,98507 0,326051

Média var. dependente 0,009259 D.P. var. dependente0,063988

Soma resíd. quadrados 0,588265 E.P. da regressão0,060075

R-quadrado 0,183679 R-quadrado ajustado0,118573

F(13, 163) 2,821251 P-valor(F) 0,001134

Log da verossimilhança 253,8932 Critério de Akaike-479,786

Critério de Schwarz -435,32 Critério Hannan-Quinn-461,753

rô -0,0078 Durbin-Watson2,014883
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Assim sendo, realizou-se uma regressão simples entre o retorno da carteira de maior 

volatilidade e a diferença do índice de Investor Sentiment (depois da retirada do 

componente macro). A regressão (regressão 2), significativa a 1%, mostrou que para 

cada aumento de uma unidade no Investor Sentiment, o retorno das ações da carteira 

de maior vol sobe aproximadamente 9,60 (quando consideramos o indicador sem 

defasagem). Além dela foi feita mais uma regressão para a carteira de menor 

volatilidade.  A regressão entre a carteira de menor volatilidade e o Investor 

Sentiment (regressão 3), significativa a 5%, mostrou que para cada aumento de uma 

unidade no Investor Sentiment, o retorno das ações da carteira de menor vol sobe 

aproximadamente 3,97.  

Como se pode constatar, a magnitude do coeficiente da regressão 2 é alta, mais alta 

do que a da regressão 3, além de ser mais significativa. Isto era esperado uma vez 

que ações de alta volatilidade são mais difíceis de arbitrar de acordo com Baker e 

Wurgler (2007), estando, portanto, mais sujeitas ao sentimento dos investidores. 

Ainda de acordo com os autores, ações de determinado perfil costumam ser mais 

voláteis, como: ações de empresas de alto crescimento, ações de empresas novas, 

ações de empresas não lucrativas e ações de empresas pequenas. Ações de alta 

volatilidade podem ser utilizadas como proxy, portanto, para ações de difícil 

arbitragem. Pois, para os autores, o que torna certas ações mais especulativas que 

outras é a dificuldade de determinar seu verdadeiro valor. Finalmente, ações que se 

comportam como títulos (menos difíceis de arbitrar) devem ser menos impactadas 

pelo indicador de Investor Sentiment. 
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Regressão 2 - Retorno da carteira de maior volatilidade contra Investor 

Sentiment com ajuste macro 

 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2004:01-2018:09 (T = 177)

Variável dependente: Carteiramaiorvol

coeficienteerro padrãorazão-t p-valor

const 0,329608 0,652 0,505533 0,613867

InvestorsentimentIBOV 9,603178 3,174008 3,025568 0,002885

InvestorsentimentIBOV_1 -2,45871 4,530102 -0,54275 0,588043

InvestorsentimentIBOV_2 -8,75335 4,527542 -1,93336 0,054925

InvestorsentimentIBOV_3 0,919991 4,527182 0,203215 0,83922

InvestorsentimentIBOV_4 0,716027 4,589822 0,156003 0,876224

InvestorsentimentIBOV_5 -3,01797 4,6842 -0,64429 0,520294

InvestorsentimentIBOV_6 1,589439 4,700434 0,338147 0,735687

InvestorsentimentIBOV_7 -6,38985 4,676214 -1,36646 0,173678

InvestorsentimentIBOV_8 3,205872 4,654305 0,688797 0,49193

InvestorsentimentIBOV_9 4,64669 4,640048 1,001432 0,318103

InvestorsentimentIBOV_10 -3,91356 4,636182 -0,84413 0,399832

InvestorsentimentIBOV_11 2,283328 4,150661 0,550112 0,582996

InvestorsentimentIBOV_12 -0,48714 2,525642 -0,19288 0,847296

Média var. dependente 0,10207 D.P. var. dependente9,008573

Soma resíd. quadrados 11604,05 E.P. da regressão8,437447

R-quadrado 0,187572 R-quadrado ajustado0,122777

F(13, 163) 2,894853 P-valor(F) 0,000855

Log da verossimilhança -621,344 Critério de Akaike1270,688

Critério de Schwarz 1315,154 Critério Hannan-Quinn1288,722

rô -0,07667 Durbin-Watson2,150576
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Regressão 3 - Retorno da carteira de menor volatilidade contra Investor 

Sentiment com ajuste macro 

 

 

5. Conclusões 

Como visto, o Investor Sentiment, é uma medida de como se sente o investidor com 

relação à bolsa de valores. Neste estudo calculou-se este indicador para o Brasil 

entre janeiro de 2003 e setembro de 2018 e, até onde se sabe, este é o primeiro 

estudo a calcular este indicador para o Brasil. O Investor Sentiment oscilou no 

período como um todo entre -3 e 2 aproxiamadamente. Ainda pode-se constatar que 

a variável calculada neste estudo é estacionária (de acordo com o teste Dickey-

Fuller Aumentado – ADF), o que não permite uma série de análises com a variável 

em nível (sendo necessário tirar a primeira diferença).  

Modelo 1: MQO, usando as observações 2004:01-2018:09 (T = 177)

Variável dependente: Carteiramenorvol

coeficienteerro padrãorazão-t p-valor

const 0,839908 0,406545 2,065965 0,040414

InvestorsentimentIBOV 3,970666 1,979105 2,006294 0,046479

InvestorsentimentIBOV_1 -1,30094 2,824677 -0,46056 0,645727

InvestorsentimentIBOV_2 -1,69975 2,823081 -0,60209 0,547951

InvestorsentimentIBOV_3 -2,58824 2,822857 -0,91689 0,360557

InvestorsentimentIBOV_4 3,108413 2,861915 1,08613 0,279025

InvestorsentimentIBOV_5 -5,05797 2,920763 -1,73173 0,085214

InvestorsentimentIBOV_6 2,735241 2,930885 0,933247 0,352073

InvestorsentimentIBOV_7 -3,45079 2,915783 -1,18348 0,23834

InvestorsentimentIBOV_8 3,357131 2,902122 1,156785 0,249053

InvestorsentimentIBOV_9 0,226713 2,893232 0,07836 0,937638

InvestorsentimentIBOV_10 -0,71209 2,890821 -0,24633 0,805737

InvestorsentimentIBOV_11 -0,37639 2,588083 -0,14543 0,884549

InvestorsentimentIBOV_12 0,975935 1,574826 0,61971 0,536314

Média var. dependente 0,714167 D.P. var. dependente5,423202

Soma resíd. quadrados 4511,609 E.P. da regressão5,261044

R-quadrado 0,12842 R-quadrado ajustado0,058908

F(13, 163) 1,84744 P-valor(F) 0,039961

Log da verossimilhança -537,738 Critério de Akaike1103,476

Critério de Schwarz 1147,942 Critério Hannan-Quinn1121,51

rô -0,02504 Durbin-Watson2,026809
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O Investor Sentiment, como visto, possui ainda boa correlação com o Índice de 

Confiança do Consumidor, de 74%. Isto como visto era esperado e desejável, uma 

vez que o Índice de Confiança do Consumidor é considerado uma proxy para o 

Investor Sentiment (Baker e Wurgler (2007) e Qiu e Welch (2006)). 

Como se pode concluir, o Investor Sentiment explica o retorno das ações do 

Ibovespa. Principalmente daquelas ações de maior volatilidade, como evidenciado 

pelas regressões. Como foi constatado, as ações de maior volatilidade são 

impactadas em maior magnitude pela variável de Investor Sentiment calculada neste 

estudo. Este fato, como visto, pode ser explicado pelo fato de que ações mais 

especulativas são mais difíceis de arbitrar (ou de precificar), estando portanto mais 

sujeitas ao sentimento dos investidores irracionais. Este achado corrobora os 

achados de vários outros estudos nacionais e internacionais (como os de Baker e 

Wurgler (2006, 2007)). 
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