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Resumo –  

O objetivo central deste trabalho é avaliar empiricamente a hipótese de Miller no 

contexto de ADRs de empresas latino americanas. Miller (1977) argumenta que 

restrições à venda a descoberto impedem a participação dos investidores 

pessimistas no mercado de ações. A participação excessiva dos investidores 

otimistas no mercado cria distorções nos preços. Nestas condições, o retorno 

futuro de ações caracterizadas por grande dispersão de crenças, tende a ser 

menor que o previsto inicialmente. 

 

 



1. Introdução 

Miller (1977) argumenta que o preço de mercado das ações pode refletir 

excessivamente a visão dos investidores otimistas. Segundo Miller, quanto maior a 

divergência sobre o preço futuro de uma ação, menor será a participação dos 

investidores pessimistas, conseqüentemente, maior será o viés otimista nos 

preços. Com o preço do ativo mais distante dos fundamentos, a rentabilidade do 

investimento é menor. Em resumo, o retorno futuro de ações caracterizadas por 

grande dispersão de crenças tende a ser menor que o previsto inicialmente.  

Nos últimos vinte anos, o ambiente econômico na América Latina tem sido 

caracterizado por instabilidades e rupturas tanto no aspecto macroeconômico 

quanto na esfera microeconômica. Como os analistas de ADRs estão sediados 

nos EUA avaliando empresas que operam em diferentes economias, tem-se no 

mercado de ADRs de empresas latino-americanas um ambiente de maior 

dificuldade em prever preços futuros dos seus ativos, conseqüentemente, mais 

favorável à identificação da hipótese de Miller. O objetivo do presente trabalho é 

exatamente tentar identificar a presença da hipótese de Miller em ADRs de 

empresas latino-americanas. 

O argumento mais forte para explicar o excesso de atuação dos otimistas na 

formação dos preços é a restrição à venda a descoberto existente na maioria dos 

mercados. Esta restrição impede os investidores pessimistas de contribuírem para 

a formação dos preços. O estudo empírico de Jones & Lamont (2001) corrobora 

essa hipótese. Tomando o preço de aluguel de ações da NYSE entre 1926 e 1933 

como o custo de venda a descoberto, Jones & Lamont (2001) concluem que as 

ações de maior custo apresentam retornos menores que ações semelhantes de 

custo de venda a descoberto mais baixo. O resultado indica que há uma 

sobrevalorização nos preços das ações em que a barreira à atuação dos 

investidores pessimistas (ou menos otimistas) é maior. 

Um outro ponto de discussão quanto ao modelo de Miller é sua hipótese de que os 

investidores sejam racionalmente limitados. Caso contrário, os investidores, 



sabendo da restrição à venda a descoberto, entenderiam que estão com mais 

papéis porque outros não os querem e aprenderiam a descontar esta informação. 

Diamond & Verrechia (1987) criticam o trabalho de Miller a partir deste raciocínio, 

pois a restrição à venda a descoberto é uma informação pública e, portanto, os 

investidores deveriam considerar isso na formação de suas crenças. Por sua vez, 

o modelo de Diamond e Verrecchia considera que as distorções nos preços, 

oriunda da interação entre investidores informados e não informados são 

imediatamente ajustadas pelos formadores de mercados.  

Jones & Lamont (2001) insistem que os modelos de apreçamento devam sempre 

considerar alguma heterogeneidade. Em particular, destacam: a assimetria de 

informação e a não racionalidade de todos os agentes. Considere um mercado no 

qual não há restrição à venda a descoberto e os preços estão em equilíbrio. Se há 

equilíbrio nos preços alguns investidores têm que estar com ações em sua carteira 

contra aqueles que desejam vendê-las a descoberto. Dito isto, temos uma 

situação onde a heterogeneidade faz-se necessária para haver o equilíbrio. 

A tese central do argumento de Miller é que a maior participação dos otimistas no 

mercado impõe um viés de alta nos preços. Quanto menores as barreiras à 

participação dos pessimistas, menor o viés de alta imposto pelos otimistas. Ainda 

segundo Miller, a maior barreira à participação dos pessimistas no mercado são as 

restrições à venda a descoberto. O que se pretende avaliar neste trabalho, no 

contexto de ADRs de empresas da América Latina, é exatamente a tese central do 

argumento de Miller: quanto menores as barreiras à participação dos pessimistas 

no mercado, menor o viés de alta nos preços dos ativos. 

A seção 2 apresenta detalhadamente o argumento de Miller e discute as 

implicações da venda a descoberto. Na seção 3, faz-se um apanhado da literatura 

relacionada a este assunto. As hipóteses a serem testadas neste trabalho são 

discutidas na seção 4, enquanto que os dados utilizados e resultados obtidos são 

apresentados e discutidos na seção 5. Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões 

deste trabalho. 



2. O Argumento de Miller 

Miller utiliza um modelo padrão de dois períodos para ilustrar seu argumento. 

Considere uma empresa com apenas ações ordinárias, que lança um projeto com 

duração de um ano. Ao final deste período, a empresa será liquidada e todos seus 

ativos divididos entre os acionistas. Para simplificar a análise, coloca-se o 

investidor diante de duas opções apenas: comprar ações desta empresa ou 

aplicar em títulos do governo tidos como sem risco. 

Cada investidor fará sua própria análise do projeto da empresa e, de acordo com 

suas hipóteses e metodologia, chegará ao seu valor justo para a empresa ao final 

do período. Se este valor implicar em rentabilidade (ajustada ao risco) superior 

àquela oferecida pelos títulos do governo, o investidor optará por comprar uma 

ação da companhia.  

A demanda por uma ação pode variar em razão de oscilações da quantidade de 

ações na carteira de um investidor ou da quantidade de investidores interessados 

neste papel. Miller considera apenas oscilações na demanda causadas por 

mudanças na quantidade de investidores dispostos a aplicar no papel. Para isso, 

limita a uma ação da empresa a quantidade máxima em carteira para cada 

investidor. Isso é feito para evitar discussões quanto à magnitude do investimento 

em um ativo e simplificar a análise. Considerando que o número de potenciais 

investidores é sempre muito maior que a oferta de papel, o preço da ação estará, 

então, sempre acima da avaliação média do mercado, não importa como seja a 

curva de demanda por este ativo. Diante disso, é razoável supor que aqueles que 

possuem estimativas de retorno acima da média serão os potenciais detentores da 

ação, enquanto que os que possuem avaliação abaixo ou igual à média evitarão o 

papel. 

Observe o exemplo da Figura 1. A curva ABC representa a demanda potencial dos 

investidores considerando as estimativas para o preço da ação ao final do período. 

Mantendo ativa a hipótese de que cada investidor pode aplicar em apenas uma 

ação e que o número de ações disponíveis é N, pode-se concluir, a partir da 



interseção da curva ABC1 com a linha vertical em N, que todas as ações estarão 

na carteira dos N investidores com avaliações mais otimistas para o retorno do 

investimento. Estes investidores avaliam o retorno do investimento como igual ou 

superior proporcionado pelo preço R. Dada a quantidade N de ações, se o preço 

de venda for inferior a R, os N investidores mais otimistas forçarão a subida do 

preço até o valor R por meio de sucessivos leilões entre si. Da mesma forma, se o 

preço de venda for superior a R, alguns investidores interpretarão o ativo como 

sobre valorizado e optarão por se desfazer de suas posições, fazendo com que o 

preço de venda convirja para o valor R. 

 
Figura 1 – Curva de demanda potencial (eixos invertidos) 

Suponha agora a mesma curva de demanda potencial, mas com uma maior 

divergência quanto ao preço final da ação. O que se deve observar é a curva mais 

vertical FBJ. De acordo com essa nova curva, o preço de venda será Q, maior que 

R. Donde se conclui que para uma maior divergência quanto ao preço do ativo, 
                                                 
1 Sob a hipótese da quantidade máxima de uma ação para cada investidor, também se pode 
interpretar a curva ABC como o número de ações que os investidores estão disposto a reter para 
cada preço – curva de demanda. 



Cæteris paribus, ter-se-á um preço de equilíbrio maior. Da mesma forma, 

considerando uma menor divergência quanto ao preço final do ativo – curva DBE 

– ter-se-á um preço menor de equilíbrio – M. No limite, se todos os investidores 

tiverem a mesma opinião quanto ao preço final – curva horizontal GBH – o preço 

de equilíbrio será igual àquele da média das expectativas – G. 

 

2.1. Venda a Descoberto 

O mecanismo de venda a descoberto é uma forma de aumentar temporariamente 

a oferta de ações no mercado sem a necessidade de novas emissões. Esse 

mecanismo tem efeito no mercado análogo a uma nova emissão de ações da 

companhia. Com isso, espera-se que diante de um aumento na oferta de vendas a 

descoberto, o preço da ação caia. A Figura 2 ilustra esse efeito. 

 
Figura 2 – Efeito do aumento da oferta de ações 

 



Miller faz uma interessante analogia da operação de criação de moeda pelos 

bancos com a de venda a descoberto. Os bancos tomam emprestado dinheiro de 

alguns clientes, comprometendo-se a devolvê-lo numa data futura acrescido de 

uma remuneração. Uma fração desse dinheiro, por sua vez, é emprestado a 

outros clientes. O credor do banco toma suas decisões de investimento e 

consumo contando com o dinheiro emprestado. Ele não necessariamente sabe se 

o seu dinheiro foi repassado a terceiros ou não, enquanto o tomador do 

empréstimo vê-se diante de um aumento de riqueza no curto prazo. O resultado 

final é um aumento de dinheiro na economia.  

A operação de venda a descoberto funciona de forma semelhante. Os investidores 

que acreditam numa queda nos preços de uma ação podem tomar três decisões: 

vender estes papéis caso os tenham em sua carteira, não fazer nada, ou vender 

sem os ter – venda a descoberto. Neste último caso, existem regras nos mercados 

para garantir a liquidação destas operações.  

A realização de uma operação de venda a descoberto está condicionada ao 

aluguel de ações. O investidor pessimista procura uma corretora disposta a alugar 

as ações sob sua custódia. A corretora exige que o investidor pessimista cumpra 

com o pagamento de todos os dividendos das ações no período e que garanta a 

pronta devolução das ações quando solicitada. Esta última exigência faz com que, 

na maioria dos casos, o investidor pessimista não receba o resultado da venda 

das ações. Ele vende, mas, por garantia, o pagamento é feito diretamente à 

corretora que está alugando as ações. Analisando sob o ponto de vista da 

corretora, podemos interpretar esta operação como uma espécie de empréstimo 

com as ações em colateral. A corretora toma emprestado dinheiro de um 

investidor pessimista e oferece as ações como colateral.  

Um outro importante resultado desta exigência é que o investidor pessimista 

nunca poderá auferir lucros numa operação de venda a descoberto se a ação 

apresentar retorno positivo no período considerado, ainda que o retorno seja muito 

inferior ao retorno médio esperado. Se o investidor pudesse contar com o dinheiro 

da venda das ações desde o instante inicial da operação, poderia aplicá-lo e lucrar 



a diferença entre a taxa da sua aplicação e da valorização das ações no período. 

Sendo assim, numa operação de venda a descoberto, o único lucro auferido é 

aquele obtido a partir da diferença de preços entre venda e compra das ações no 

período considerado. Investidores que acreditem em desempenho das ações 

inferior ao seu custo de oportunidade não irão operar estes papéis, uma vez que a 

única forma de auferir lucros é com uma valorização superior ao seu custo de 

oportunidade ou uma queda nos preços destes papéis. 

 

3. Literatura Relacionada 

Diamond & Verrecchia (1987) apresentam um modelo em que não há viés nos 

preços. No modelo proposto, o mercado é dividido entre 3 tipos de agentes. Os 

agentes informados – com acesso a informações exclusivas –, os agentes não 

informados – com acesso apenas a informações públicas – e os formadores de 

mercado . O argumento central é que a restrição à venda a descoberto é pública e 

os agentes, sabendo disso, descontam essas informações nos preços. Diferentes 

graus de restrição à venda a descoberto implicam em diferentes velocidades de 

ajustes nos preços, mas não viés. A partir da observação das estratégias dos 

agentes informados e dos não informados, os formadores de mercado operam 

retirando o viés dos preços. 

Scherbina (2001) identifica a presença de viés nos preços de algumas ações de 

empresas no mercado norte-americano, comprovando a hipótese de Miller. Para 

tanto, compara o retorno das ações em um determinado período com a dispersão 

da previsão de retorno feita por analistas no início deste período. Os resultados do 

seu trabalho em sua grande maioria são favoráveis à hipótese de Miller. As ações 

de maior dispersão na previsão de retornos apresentam retornos inferiores 

àqueles obtidos por ações semelhantes de menor grau de dispersão (Hipótese 1). 

Scherbina testa, ainda, seis outras hipóteses relacionadas ao argumento de Miller.  



Comparando a diferença de retorno entre as ações com maior e menor dispersão 

de previsão vis-à-vis o porte da empresa, Scherbina conclui que empresas 

menores apresentam maior diferença de retorno frente as maiores (Hipótese 2). 

Isto pode ser explicado pelo fato de empresas maiores terem menores custos e 

restrições à venda a descoberto e oferecerem uma maior abertura e clareza nas 

informações ao público em geral. Na Hipótese 3, Scherbina identifica que 

empresas com maior grau de dispersão nas previsões de retorno têm resultados 

inferiores ao mercado – ativo referência – e àquelas com menor grau de dispersão 

apresentam resultados superiores ao mercado. Este resultado era esperado, pois 

o ativo referência em análise é, por construção, uma média ponderada das ações 

do mercado. 

Analisando a evolução tecnológica da capacidade de processamento e 

distribuição de informações, Scherbina conclui que a diferença de retorno entre as 

ações de maior e menor grau de dispersão na previsão de resultados diminui ao 

longo do tempo (Hipótese 4). 

O patrimônio de uma empresa já sólida e duradouramente estabelecida no 

mercado é calculado com base em seus ativos disponíveis, enquanto que o 

cálculo do patrimônio de empresas incipientes é baseado na projeção de lucros 

futuros. Isto posto, dada a mesma relação dívida/patrimônio entre diferentes 

empresas, para um mesmo nível de discordância acerca da projeção de lucros de 

uma companhia, deve-se esperar um maior grau de discordância quanto ao valor 

patrimonial de uma empresa incipiente contra uma empresa sólida. A partir desta 

avaliação, Scherbina identifica que a diferença de retorno entre as ações de maior 

e menor grau de dispersão é menor nas empresas sólidas que nas empresas 

incipientes (Hipótese 5). 

A Hipótese 6 avalia a convergência dos preços para os fundamentos após a 

eliminação de incertezas. De acordo com a teoria, espera-se que enquanto a 

incerteza não diminuir, não há porque os preços retornarem aos fundamentos. 

Desta forma, tem-se que a dispersão das projeções de lucro no longo prazo não é 

um bom indicador do nível de retorno futuro. Isto acontece porque o prazo para 



eliminação das incertezas contidas nas previsões de longo prazo é maior que o 

período em análise considerado. Scherbina obtém resultados que corroboram a 

Hipótese 6. 

Por fim, Scherbina testa a Hipótese 7, uma observação direta entre o custo de 

venda a descoberto e o nível de viés otimista nos preços. Segundo esta hipótese, 

as ações com menor custo de venda a descoberto deverão apresentar menor viés 

nos preços e, conseqüentemente, maior retorno que aquelas semelhantes com 

maior custo de venda a descoberto. Os resultados são inconclusivos. Por não ter 

dados que indicassem explicitamente o custo de venda a descoberto, Scherbina 

utiliza metodologias alternativas e indiretas que não lhe proporcionam resultados 

interessantes.  

Sobre esta hipótese, em particular, Jones & Lamont (2001) apresentam um ótimo 

estudo. A partir de dados do mercado de ações norte-americano no período de 

1926 a 1933, Jones & Lamont (2001) desenvolvem um trabalho para avaliar o 

custo de venda a descoberto versus a formação dos preços das ações. Durante 

esse período a NYSE mantinha um espaço de centralização de aluguel de ações. 

A partir desta central, podia-se obter diariamente o custo de aluguel para cada 

ação. Diariamente os potenciais investidores reuniam-se neste espaço para operar 

vendas a descoberto de ações. O custo de aluguel era obtido da seguinte forma: 

O investidor que desejava tomar emprestada a ação depositava na conta do 

investidor detentor da ação o financeiro equivalente ao valor das ações no dia. 

Uma espécie de empréstimo com as ações em colateral. O fornecedor das ações 

mantinha assegurado o direito aos dividendos da ação no período, mas era 

obrigado a remunerar o tomador do empréstimo a uma taxa. Esta taxa equilibrava 

oferta e demanda do papel e, na maioria dos casos acompanhava as taxas 

overnight do tesouro norte-americano. Uma ação barata para alugar era aquela 

em que a diferença entre a taxa de aluguel e a taxa overnight era pequena. Ações 

caras, por outro lado, poderiam até mesmo ter taxas de aluguel negativas. Neste 

caso, o tomador de empréstimo além de depositar o financeiro para o fornecedor 

das ações, era obrigado a remunerá-lo a uma certa taxa. Isto poderia acontecer 



quando havia uma grande expectativa de desvalorização da ação. Jones & 

Lamont (2001) identificam que as ações com alto custo de aluguel apresentam 

avaliações mais altas e, conseqüentemente, retornos menores. Os resultados são, 

portanto, consistentes com a hipótese de sobrevalorização de Miller.  

 

4. Hipóteses Propostas 

A grande dificuldade para testar a hipótese de Miller para as empresas latino-

americanas é o volume de dados disponível. A base de dados que disponibiliza as 

previsões de retorno futuros chama-se I/B/E/S e está limitada aos ADRs de 

empresas latino-americanas negociados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). 

Procurou-se obter o maior período amostral disponível para a avaliação das 

hipóteses. O período considerado foi entre fevereiro de 1994 e julho de 2003. 

Antes da data inicial proposta, não havia dados suficientes para dividir a amostra 

em tercis (três carteiras) e obter pelo menos dois ativos em cada carteira. 

A partir da análise da Figura 1, chega-se a principal hipótese a ser testada neste 

trabalho. Quanto maior a divergência de opinião em relação ao valor de um ativo, 

menor será o retorno do investimento (Hipótese 1). O argumento baseia-se no 

fato de que, diante de uma grande incerteza quanto ao real valor do ativo, apenas 

os investidores mais otimistas entram no mercado, impondo um maior preço ao 

papel e, por conseguinte, reduzindo a rentabilidade do investimento. 

A Hipótese 2 avalia a diferença de retorno entre os ativos de maior e menor 

dispersão de previsão vis-à-vis o porte da empresa. Os dados utilizados neste 

trabalho referem-se exclusivamente a ADRs de empresas latino-americanas 

negociados na NYSE. As exigências e restrições impostas aos que desejam 

operar neste mercado fazem com que apenas grandes empresas lancem ADRs. 

Diante desta restrição, sugere-se uma avaliação alternativa para a Hipótese 2 

originalmente proposta por Scherbina. Ao invés do porte da empresa, utilizar-se-á 

o volume mensal negociado dos papéis uma vez que o próprio processo de 



negociação constuma revelar informação. Em seu trabalho, Scherbina argumenta 

que empresas maiores são mais negociadas, por isso, podem apresentar menores 

custos de venda a descoberto. Considerando que todas as empresas observadas 

na amostra são de grande porte, a partir do volume negociado pode-se, ao menos, 

classificar aquelas que se apresentam mais interessantes aos investidores. É 

razoável supor que as empresas mais atraentes aos investidores são, em geral, 

mais observadas e discutidas por analistas financeiros. 

Na Hipótese 3, tão somente será comparado o desempenho dos ativos frente ao 

ativo referência. Neste caso representado pelo NYSE Composite2. Espera-se que 

os ativos que apresentem maior dispersão nas previsões, portanto maior 

participação dos otimistas e preços mais altos, tenham performance inferior ao 

mercado e vice-versa. 

A restrição na base de dados apresentada neste trabalho para a avaliação da 

Hipótese 2, o reduzido número de observações e a pequena janela de observação 

dos dados dificultam a avaliação das Hipóteses 4, 5 e 6. 

A Hipótese 7 é uma comparação direta entre o custo de venda a descoberto e o 

nível de viés otimista nos preços. Os dados utilizados não são suficientes para 

testar esta hipótese. Scherbina em seu trabalho testou diferentes metodologias em 

base de dados semelhantes e não obteve nenhum resultado conclusivo acerca 

desta hipótese. Entende-se que para esta avaliação, o mais indicado seria utilizar 

a metodologia de Jones & Lamont. Em seu trabalho eles utilizam o custo de 

aluguel de ações como estimadores do custo de venda a descoberto. Existe no 

Brasil um mercado de aluguel de ações, mas avaliando-se os dados, concluiu-se 

que além de ser um pequeno conjunto de informações – cerca de 20 ações 

efetivamente negociadas – tem-se um grande ruído nos dados. As ações no Brasil 

não são em sua maioria alugadas para vendas a descoberto, mas para atender 

exigências de política de investimentos de fundos de investimentos ou fundações. 

Uma outra alternativa seria utilizar as opções de venda como estimador do custo 
                                                 
2 Um melhor índice seria o que refletisse o retorno médio dos ADRs, mas diante da dificuldade em obtê-lo, 
optou-se por utilizar o NYSE Composite 



de venda a descoberto. Novamente, a baixa liquidez desse mercado no Brasil, não 

permitiu que se utilizassem esses dados para uma avaliação consistente. 

 

5. Aplicação para ADRs de Firmas Latino Americanas 

Este trabalho está restrito a ADRs de empresas latino-americanas. Para tanto, 

utiliza-se a base de dados do Center for Research in Security Prices (CRSP) como 

fonte de informação para o preço, volume, quantidade de ações disponíveis e 

retorno mensais destes ativos negociados na NYSE.  

As informações utilizadas foram sempre em bases mensais, desta forma, o retorno 

mensal considerado foi obtido a partir da diferença relativa entre o preço de 

fechamento num mês contra o preço de fechamento no mês imediatamente 

anterior, devidamente corrigidos após distribuições de dividendos. Alguns dados 

apresentaram retornos exageradamente anormais. Analisando detalhadamente 

estes casos, conclui-se que se tratavam provavelmente de erros nos valores 

listados na base de dados. Os ativos que apresentavam essas oscilações 

exageradamente anormais, foram excluídos da amostra. 

As estimativas de preços futuros foram obtidas na base de dados do Institutional 

Brokers Estimate System (I/B/E/S). A base de dados contém apenas ativos que 

apresentavam ao menos duas estimativas quanto aos preços futuros. A medida de 

dispersão utilizada foi o desvio padrão das previsões ponderado pelo preço do 

ativo. Os dados foram catalogados, ordenados por data e divididos em tercis de 

acordo com o grau de dispersão.  

A partir do cruzamento das informações obtidas no I/B/E/S e no CRSP, construiu-

se três carteiras, uma para cada tercil. A rentabilidade mensal de cada carteira é 

obtida a partir da rentabilidade média dos seus ativos. Para tanto, consideraram-

se, sempre, pesos iguais para todos os ativos em cada carteira. 



Na Tabela 1, os dados da amostra são classificados e divididos em três tercis de 

acordo com o grau de dispersão das previsões dos analistas para os preços 

futuros. Em cada linha, tem-se a rentabilidade mensal média de cada carteira para 

o período compreendido entre março de 1993 e julho de 2003. T1 é o tercil com as 

ações de menor dispersão nas previsões dos analistas quanto ao preço futuro do 

papel, enquanto que T3 contém as ações de maior dispersão nas previsões. 

Tercil Rentabilidade Média 

T1 0,00148196
T2 -0,00058621
T3 -0,00313161

T1-T3 0,00461356
Estatística-t 0,63216396

  Tabela 1 – Rentabilidade Mensal Média (mar-93 a jul-03) 

Aparentemente os resultados estão de acordo com a hipótese de Miller. Para as 

ações de maior dispersão, tem-se um menor retorno. Entretanto,  comparando as 

médias através da estatística-t, não se pode afirmar que exista diferença 

estatisticamente significante entre o retorno mensal médio da carteira de maior 

dispersão e a de menor dispersão.  

No contexto deste trabalho, está sendo analisado apenas ADRs de empresas 

latino americanas. Como já mencionado, as empresas que operam nesse 

mercado possuem uma política de divulgação ativa e transparente de informações 

econômico-financeiras e são, em sua maioria, empresas de grande porte. A 

hipótese de Miller é mais acentuada para empresas menores em que as restrições 

à venda a descoberto são maiores e as informações mais restritas. Acredita-se 

que a homogeneidade, em relação ao porte e à política de divulgação de 

informações do conjunto de empresas avaliadas é a causa mais provável para não 

se ter um resultado mais acentuado e que se mostre estatisticamente consistente. 

A alternativa proposta para a avaliação da Hipótese 2, novamente, esbarrou na 

pequena quantidade de dados. Tentou-se distribuir os dados em nove carteiras 

para cada mês da amostra. Distribuíram-se os dados em tercis de acordo com o 



nível de dispersão das previsões de preços futuros e para cada nível de dispersão 

dividiu-se novamente em tercis de acordo com o volume mensal negociado do 

papel. As nove carteiras obtidas continham em média quatro papéis em cada uma 

delas, inviabilizando a avaliação da Hipótese 2 a partir de uma análise descritiva 

no volume de negociação. Tentou-se, portanto, testar a Hipótese 2 através de uma 

regressão do retorno mensal médio da carteira contra o logaritmo do volume total 

negociado dos papéis. Os resultados em cada tercil estão apresentados na Tabela 

2. 

 T1  T2 T3 
 coeficiente erro padrão  Coeficiente erro padrão coeficiente erro padrão 

intercepto -0,010480 0,136938 -0,163741 0,098456 0,013259 0,156198
volume 0,000899 0,010289 0,012380 0,007463 -0,001252 0,011928

Tabela 2 – Regressão Retorno x Volume Negociado (Mensal) 

Segundo Miller, quanto menor a dispersão das previsões do preço futuro, maior 

será o retorno do ativo. Supôs-se que as empresas de maior volume de 

negociação são mais observadas e discutidas pelos analistas, logo apresentam 

menores dispersões quanto aos preços futuros. Desta forma, esperava-se obter 

uma relação direta entre o volume negociado e o retorno. Indo além, esperava-se 

que o a relação fosse maior em T1 (tercil de menor dispersão) e menor em T3 

(tercil de maior dispersão). Mais uma vez, os resultados obtidos não são 

estatisticamente significantes apesar de estarem na direção correta. O argumento 

em favor da homogeneidade dos dados utilizado na avaliação da Hipótese 1 serve 

também para justificar os resultados inconclusivos da avaliação da Hipótese 2. 

Tercil 
Rentabilidade 

Média 
Diferença p/ 

NYSE* 
Estatística-t 

T1 0,00148196 -0,00719357 -1,19016
T3 -0,00313161 -0,01180714 -1,80853

* NYSE = 0,00888910 - valores igualmente ponderados 

     Tabela 3 – Rentabilidade Mensal Média x Mercado (mar-93 a dez-03) 



A Hipótese 3 é avaliada na Tabela 3. De acordo com o argumento de Miller, 

espera-se que as ações de maior dispersão nas previsões de preços futuros 

apresentem as maiores rentabilidades na amostra considerada. De outra forma as 

ações com maior dispersão nas previsões de preços futuros apresentem as 

menores rentabilidades. Admitindo que o índice utilizado reflete a média do 

mercado, espera-se que a rentabilidade média das ações em T1 (menor 

dispersão) seja superior àquela do índice utilizado, enquanto a rentabilidade média 

de T2 seja inferior. Assim como nas avaliações anteriores, não foram obtidos 

resultados estatisticamente significantes na avaliação da Hipótese 3. Novamente o 

argumento posto inicialmente na Hipótese 1 serve para justificar os resultados 

inconclusivos desta avaliação. 

6. Conclusão 

O objetivo central deste trabalho é avaliar empiricamente a hipótese de Miller no 

contexto de ADRs de empresas latino americanas. Scherbina (2001) e Jones & 

Lamont (2001), utilizando diferentes metodologias, obtêm resultados consistentes 

com a hipótese de Miller para o mercado norte americano em diferentes períodos.  

A tese central do argumento de Miller é que a participação exclusiva dos otimistas 

no mercado impõe um viés de alta nos preços. Quanto menores as barreiras à 

participação dos pessimistas, menor o viés de alta imposto pelos otimistas. Ainda 

segundo Miller, as restrições à venda a descoberto são a maior barreira à 

participação dos pessimistas no mercado.  

A metodologia empregada por Jones & Lamont (2001) é a mais indicada para 

observar diretamente o efeito do custo de venda a descoberto na formação dos 

preços. Para tanto, é necessário obter uma medida que quantifique este custo. O 

valor do aluguel de ações é uma excelente medida para esta observação. Como já 

mencionado, no Brasil existe um mercado de aluguel de ações, mas avaliando-se 

os dados, concluiu-se que além de ser um pequeno conjunto de informações – 

cerca de 20 ações efetivamente negociadas –, tem-se um grande ruído nos dados. 

No Brasil, este mercado é utilizado em sua maioria para atender exigências de 



política de investimentos de fundos de investimentos ou fundações e não para 

abrir posições de venda a descoberto. 

No presente trabalho, não foi possível observar empiricamente a hipótese de Miller 

utilizando os dados de ADRs latino americanos. Os resultados aqui obtidos estão 

mais em linha com os argumentos de Diamond & Verrechia (1987) quando dizem 

que assumindo a informação de restrição à venda a descoberto como pública, os 

agentes consideram isto na formação das suas crenças quanto os preços. 

Uma vez que as empresas de pequeno porte ou recém lançadas no mercado de 

ações têm menor liquidez e apresentam maiores custos de venda a descoberto, 

convém destacar que a hipótese de Miller deverá ser mais acentuada em 

empresas com um destes perfis. A hipótese de Miller será tanto melhor observada 

quanto maior a heterogeneidade da base de dados no que diz respeito ao porte 

das empresas. Como já explicado anteriormente, em função das exigências 

regulatórias e de mercado, a base de dados utilizada neste trabalho é de 

empresas, em sua maioria, de grande porte. Talvez essa característica da base de 

dados também ajude a explicar as diferenças nos resultados aqui obtidos frente 

aos de Scherbina (2001) e Jones & Lamont (2001). 
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