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RESUMO  

 

RICI, E. T. G. Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-
científico e riscos associados às premissas estruturais. 2007. 99 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco 

e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São 

destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas 

probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos 

matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições 

estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, 

também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da 

Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstern (1944), da 

Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama 

(1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças 

Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, 

apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, 

contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (Ibovespa), 

comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado 

americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retorno. Esta realização 

empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso 

indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas.  

 

 

Palavras-chave: Distribuição de probabilidade. Modelos Matemáticos em Finanças. 

Hipótese de Mercados Eficientes. Anomalias. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

Problema de Pesquisa 

 

 

Ano a ano, agravam-se os problemas relativos a diversas questões de interesse dos 

estudiosos de algumas áreas de Finanças. Casos como a formação de bolhas 

especulativas, o comportamento dos agentes, que nem sempre agem de forma racional 

como pressupõem alguns modelos matemáticos, a dificuldade de atender algumas 

condições de certas distribuições de probabilidade para as variáveis que são estudadas. 

A maximização da utilidade esperada, que nem sempre ocorre conforme esperado por 

certos modelos conhecidos, que acabam por potencializar as dificuldades crescentes 

com as quais se deparam as instituições responsáveis pelos serviços de análise e 

divulgação financeira e contábil do desempenho. Estes fatos podem apontar para uma 

possível inadequação de alguns modelos adotados, o que pode, por sua vez, permitir o 

questionamento da competência das próprias instituições. 

 

Para minimizar esses efeitos, buscam-se, sem muito sucesso, ajustes e aperfeiçoamentos 

nos modelos empregados, dado que são ferramentas cruciais à capacidade dos agentes 

de gerenciar riscos e incertezas. 

 

Devido à disseminação da adoção de modelos de gerenciamento de risco, devemos 

preventivamente analisar e reexaminar tais modelos à luz das novas perspectivas 

decorrentes do atual estágio do conhecimento científico e entender em quais condições 



ambientais foram criados estes modelos, bem como as premissas utilizadas por eles, 

para evitar distorções nos resultados. Com este espírito em mente, esta dissertação 

defende a análise das premissas das bases intrínsecas aos modelos (a maioria deles 

utilizados por nós), como meio de conceber novas formas de abordar questões 

relacionadas à sua concepção e utilização. Tais premissas são os pilares dos conceitos e 

dos princípios sobre os quais se apóiam as teorias, a partir das quais, explícita ou 

implicitamente, se baseiam visões de mundo, e se constroem os modelos 

correspondentes. 

 

Sem “bases” adequadas, especificação de processos ou dinâmica coerente, os modelos 

podem não conseguir cumprir os objetivos que lhes inspiraram a criação, 

transformando-se em “símbolos inacabados” do desejo de quem os concebeu e/ou os 

mantém, de resolver (ou parecer resolver) os problemas para os quais foram destinados. 

Visando contribuir para a concepção de novas abordagens para o trato dessas questões, 

este trabalho procura identificar contribuições teóricas relevantes para análise e 

discussão do tema. Assim, discutem-se, com base nas reflexões apresentadas, a análise 

da realidade por meio de hipóteses outras que não as que sempre são postas, sugerindo 

princípios que indiquem novos caminhos para a definição de novos modelos, estratégias 

e paradigmas.  

 

Segundo Khun (2005), a ciência pode funcionar apesar de os cientistas serem humanos, 

e não “anjos”. O autor vê a ciência como um acúmulo e alívio de estresse que se auto-

alimenta. Um trabalho científico pode revelar inconsistências e gerar algum estresse no 

mainstream. Quando esse estresse atinge certo estágio, a ciência em vigor pode ruir, 

ocorrendo, então, uma revolução. Novas idéias podem ser incorporadas e as anteriores 



abandonadas, provocando um desajuste semelhante ao deslocamento de placas 

continentais, por isso, revoluções científicas seriam parecidas com terremotos. 

 

Toda perspectiva nova é como um grão de areia caindo sobre a pilha do conhecimento, 

em que cada artigo científico — um pacote de idéias — quando colocado na rede do 

conhecimento, desloca gradualmente a fronteira do conhecimento. 

 

Nas palavras de Kuhn,  

 

[...] os paradigmas orientam as pesquisas, seja modelando-as diretamente, seja 
através de regras abstratas. A ciência normal pode avançar em regras somente 
enquanto a comunidade científica relevante aceitar sem questionar as soluções de 
problemas particularmente já obtidas. Por conseguinte, as regras deveriam assumir 
importância e a falta de interesse que as cerca deveria desvanecer-se sempre que os 
paradigmas ou modelos pareçam inseguros. (KUHN, 2005, p.72). 

 

Ademais, Krugman (apud GLERIA, 2004, p. 106) observa que “a maioria dos 

economistas de hoje acham que os mercados internacionais estão mais para a 

irracionalidade e instabilidade, descrita por Keynes, do que para o modelo de mercados 

eficientes de Finanças.” 

 

Assim, a questão central de pesquisa desta Dissertação é a seguinte: os modelos 

utilizados em Finanças precisam ser atualizados em face das descobertas contínuas da 

ciência? 

 

 

Justificativa 

 



 

Considerando o avanço do conhecimento científico em diversas áreas, podemos 

perceber quão limitada tem sido a percepção predominante da realidade em nossa 

sociedade, e quão pouco, realmente, sabemos sobre as questões fundamentais que 

tratamos com abordagens conceituais que parecem funcionar apenas parcialmente. 

Certamente, as teorias e modelos que usualmente empregamos possuem limitações que 

comprometem os resultados encontrados quando estes são confrontados com a 

complexidade das situações “reais”, ou na medida em que as condições de contexto 

mudam. Felizmente, diversos pesquisadores, com incontestável formação e 

conhecimento científico, vêm desenvolvendo novas visões da realidade e teorias 

(paradigmas) que podem ser especialmente úteis à construção destas novas estratégias e 

modelos. 

 

Tais teorias permitem alternativas à atual visão corrente do mercado, mas, embora haja 

novas idéias e teorias, faz-se necessário, ainda, sistematizá-las sob a forma de um 

arcabouço ou um conjunto de princípios que facilite sua compreensão e aplicação 

prática, de forma a apoiar a concepção e desenvolvimento de alternativas às visões de 

mundo e modelos atualmente utilizados em nossa economia. 

 

As situações de risco vêm aumentando à medida que crescem as necessidades do mundo 

atual; as soluções destas situações crescem na mesma intensidade. O mundo já 

enfrentou quase todos os tipos de riscos no passado, continua enfrentando uma gama 

deles no presente e, com certeza, novos riscos surgirão. Por isso, devemos estar 

preparados para enfrentá-los à medida que forem surgindo, independentes de sua 

intensidade. Dessa forma, “[...] para que a contabilidade seja capaz de auxiliar no 



processo informacional, é necessário que ela guarde estreita relação com a realidade 

econômica.” (MARTINS; LOPES, 2005, p.76), pois, caso contrário, ela perde a 

utilidade para seus usuários, ademais, “[...] a utilidade econômica da contabilidade está 

ligada à sua capacidade de alterar as crenças sobre os fluxos futuros de caixa dos ativos. 

[...] Podemos, então, supor que a capacidade da contabilidade de impactar o 

comportamento dos preços em bolsas de valores é uma aproximação válida de sua 

utilidade.”  

 

Logo, para que as teorias de finanças na contabilidade possam efetuar, de forma precisa, 

a divulgação dos relatórios financeiros, elas devem ter condições de avaliar com maior 

nível de acuidade os riscos a que a empresa está exposta. Porém, muito ainda precisa ser 

feito para tal, mesmo após muitos anos do início dos estudos relacionados ao risco, pois, 

“Laplace acreditava que, no futuro, o homem dominaria todo conhecimento que fosse 

necessário sobre o risco, e que a certeza substituiria a incerteza” (BERNSTEIN, 1997, 

p.198), contudo, essa idéia não se concretizou. O que aconteceu foi uma explosão de 

mais conhecimentos e, cada vez mais, da necessidade de novos conhecimentos. Com o 

passar do tempo, parecia óbvio que haveria mais facilidades para se dominar as certezas 

e facilitar a vida de todos. O que na realidade aconteceu foi o contrário, vieram mais 

incertezas e um mundo mais difícil de entender e dominar. Essa perspectiva foi tratada 

por Kuhn quando ele afirma que “na ciência, assim como na experiência com as cartas 

do baralho, novidade somente emerge com dificuldade (manifestada através de uma 

resistência) contra um pano de fundo fornecido pelas expectativas.” (KUHN, 2005, p. 

90). 

 



Assim, esse trabalho busca contribuir para a reflexão sobre novos caminhos e 

aperfeiçoamentos das concepções e dos modelos utilizado no estudo de Finanças em 

Contabilidade. Para isso, ao longo da dissertação, são exploradas contribuições teóricas 

oriundas da evolução das ciências, que conduzem a novas compreensões e paradigmas. 

 

Objetivo Geral 

 

Tem-se como objetivo geral apresentar algumas contribuições científicas que 

possibilitem futuros ajustes e atualizações nos modelos de gestão de riscos, face ao 

estágio do desenvolvimento científico atual. 

Objetivo Específico 

 

Identificar contribuições científicas relevantes que levem ao aperfeiçoamento das 

hipóteses básicas inerentes à concepção e à elaboração de modelos para uso em 

Finanças, bem como na gestão de riscos. 

 

Ilustrar a aplicação potencial de princípios estatísticos na definição de linhas gerais de 

um modelo conceitual de gestão de risco. 

 

Apresentar um breve histórico do desenvolvimento da Estatística e também suas 

aplicações no mercado de capitais. 

 

Hipótese 

 



A compreensão moderna da realidade, resultado de avanços tecnológicos, fruto do 

conhecimento científico nos mais diversos campos do conhecimento, impacta 

significativamente na forma de conceber e de implantar um modelo. Portanto, partindo 

de uma “nova leitura”, resultado de integração e compreensão dos fundamentos dessa 

nova perspectiva, talvez sejam possíveis algumas aplicações práticas no mercado de 

capitais, reduzindo-se potencialmente os riscos. Além disso, a Hipótese de Mercados 

Eficientes, que muitas vezes torna-se a premissa fundamental para a utilização dos 

modelos em finanças, não considera a não completa racionalidade dos agentes, por 

exemplo, sendo que esta não totalidade racional está diretamente relacionada com as 

distribuições de probabilidade no mercado de capitais, o que pode mudar 

significativamente os resultados empíricos dos resultados teóricos esperados. Quando 

há ocorrência deste fato, a Teoria de Finanças, debruçada sobre a Hipótese de Eficiência 

de Mercado, não possuindo ferramental suficiente para tratar alguns comportamentos 

divergentes de suas hipóteses, define como “anomalia” os resultados divergentes dos 

esperados, contudo, certas anomalias ocorrem com freqüência, e o que seria uma 

exceção tende a se tornar regra.  

 

uma maior familiaridade dá origem à consciência de uma anomalia ou permite 
relacionar o fato a algo que anteriormente não ocorreu conforme o previsto. Essa 
consciência da anomalia inaugura um período no qual as categorias conceituais são 
adaptadas até que o que inicialmente era considerado anômalo se converta no 
previsto. (KUHN, 2005, p. 91) 

  

Nesta perspectiva, podemos invocar os estudos em filosofia da ciência, que já 

demonstraram repetidas vezes que um conjunto de dados pode ser aplicado a mais de 

uma construção teórica, qualquer que seja o caso considerado, e “a historia da ciência 

indica que, sobretudo nos primeiros estágios de desenvolvimento de um novo 



paradigma, não é muito difícil inventar alternativas. Mas a invenção de alternativas é 

precisamente o que os cientistas raro empreendem.” (KUHN, 2005, p. 105). 

 

Isso posto, esta dissertação empenha seus esforços em traçar um panorama do 

desenvolvimento dos modelos em Finanças, dos pressupostos inerentes a esses modelos, 

das descobertas científicas posteriores ao desenvolvimento dos modelos clássicos 

conhecidos e da perspectiva que se mostra dormente de novos campos de estudos para 

adaptação dos modelos utilizados em Finanças.  

 

Método Utilizado 

 

A metodologia pode ser entendida como as regras estabelecidas para o método 

científico. Neste caso, seguiu-se o processo de observação, análise e formulação de 

hipóteses que, por sua vez, buscou manter a coerência com as idéias apresentadas na 

dissertação, em especial com relação à construção e apresentação das explicações 

científicas que alicerçam as afirmações apresentadas, já que o método é o caminho para 

chegar a determinado objetivo, dado que “a pesquisa em Ciências Sociais não pode 

excluir de seu trabalho a reflexão sobre o contexto conceitual, histórico e social, que 

forma o horizonte mais amplo, dentro do qual as pesquisas isoladas obtém o seu êxito.” 

(RICHARDSON, 1999, p.16). 

 

Formalmente, do ponto de vista de sua natureza, esta dissertação classifica-se como uma 

pesquisa exploratória, pois segundo Gil (1996, p.45) “estas pesquisas têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito [...] e têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou descoberta de 



intuições.” Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, o objetivo, para ser 

alcançado, partiu da interpretação de resultados de diversas fontes bibliográficas, de 

naturezas teóricas e empíricas, a fim de atingir o caráter amplo e significativo dessas 

análises, a partir de livros, dissertações, teses e artigos de periódicos. 

 

Dessa forma, para a consecução dos objetivos desta dissertação, foi feita uma revisão da 

literatura nas áreas relacionadas ao tema proposto, abordando assuntos como: 

matemática, estatística, psicologia, economia e contabilidade.  

 

Limitações do Trabalho 

 

Este trabalho enfoca a identificação de premissas para uma mais ampla compreensão 

dos modelos utilizados em finanças, a partir das teorias aqui apresentadas. Tais 

premissas podem e devem ser revisadas e, eventualmente, ampliadas, de forma a 

subsidiar outras abordagens em diferentes contextos de aplicação. 

A partir dessas contextualizações, aplicações específicas podem ser desenvolvidas sob a 

forma de propostas integradoras, o que não constituiu foco desta dissertação. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

Seguido a essa breve introdução, o texto desta dissertação é composto por 5 capítulos, 

nos quais são abordadas a fundamentação teórica dessa dissertação, a Hipótese De 

Mercados Eficientes e suas implicações, a Moderna Teoria de Finanças e suas 

premissas, Finanças Comportamentais (Behaviour Finance) e as conseqüências de seus 

estudos, assim como o uso de modelos matemáticos em finanças. 



 

Uma segunda possibilidade de apresentação do trabalho seria a disposição cronológica 

dos eventos, porém, objetivando o encadeamento de idéias, optou-se pela apresentação 

das Teorias e suas utilizações conforme apresentado no parágrafo anterior. 

 

Assim, no Capítulo 1, Fundamentação Teórica, são apresentados os conceitos básicos 

utilizados para o desenvolvimento a teoria de finanças atualmente utilizada, traçando-se 

um panorama do desenvolvimento dos modelos de gestão de riscos e abordando-se as 

limitações intrínsecas aos conceitos. Além disso, são também apresentados os conceitos 

básicos de riscos e gestão de risco, os impactos das estratégias alternativas de estudo das 

distribuições de probabilidade e estatística relacionada aos modelos.  

O segundo Capítulo, intitulado Hipótese dos Mercados Eficientes, resume as principais 

conclusões obtidas a partir da análise das fundamentações teóricas abordadas no 

Capítulo 1 analisam-se potenciais contribuições de um conjunto de produções teóricas 

para uma reflexão sobre eventuais aperfeiçoamentos nos modelos que empregamos em 

nosso dia-a-dia, por meio da apresentação de diversas formas de distribuições 

estatísticas que podem ser encontradas no mercado financeiro, tais como sistemas 

complexos, fractais, distribuição de lei de potência, normal, exponencial, log-normal. 

Além disso, é apresentada uma ilustração com dados empíricos do Ibovespa.  

 

São discutidos no Capítulo 3, os aspectos que cercam a Moderna Teoria de Finanças, 

tais como a teoria da utilidade esperada, a hipótese de mercados eficientes, as 

expectativas de retorno, as formas fraca, semi-forte e forte de eficiência, as anomalias à 

hipótese de mercados eficientes, tais como efeito tamanho, anomalias temporais, sobre-

reação e bolhas especulativas. 



 

O Capítulo 4 aborda as Finanças Comportamentais, Behaviour Finance, explicando 

brevemente a origem destes estudos, seus resultados, as possíveis aplicações dessa linha 

de pesquisa e as relevantes considerações que podem ser seguidas por pesquisadores.  

 

 

O trabalho é encerrado com as Considerações Finais e sugestões para trabalhos futuros. 

Nesse capítulo discutimos os Modelos Matemáticos em Finanças, em que serão 

apresentadas a importância e as conseqüências do uso de modelos matemáticos em 

Finanças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O intento deste trabalho foi mostrar que vários campos da pesquisa em finanças surgem 

e se desenvolvem como um programa de pesquisa teórico e empírico norteado pela 

crítica à HME e pela busca de explicações para as decisões e comportamentos 

financeiros que essa hipótese não consegue explicar. Se válida, a HME implicaria, por 

exemplo, que mudanças nos preços refletiriam novas informações, que os preços dos 

ativos apresentariam uma trajetória aleatória e que os agentes diversificariam seus 

portfólios. Contudo, além de os portfólios serem pouco diversificados, os fundos de 

ações ativamente administrados, há discrepâncias tidas como anomalias que são 

persistentes entre preços de mercado e valores calcados em fundamentos dos ativos. 

 

Sem dúvida, diversos estudos empíricos que questionam os paradigmas tradicionais 

vêm se acumulando nos últimos anos e revelam que as teorias mais bem aceitas de 

Finanças, baseadas no paradigma do agente perfeitamente racional, são incapazes de 

explicar satisfatoriamente diversos fenômenos financeiros observados na prática. 

Naturalmente, a dificuldade para explicar e, portanto, para prever os rumos dos 

mercados financeiros faz com que estas teorias se tornem defasadas e deficientes 

também no que concerne a prescrições práticas para investidores e afins. 

 

Levando a cabo toda a complexidade de interações entre os agentes de mercado, não é 

possível analisar todo o conjunto de variáveis que agem no sistema e, com isso, não se 

pode determinar a tomada de decisão racional desses agentes. No intuito de melhorar 

essa relação, novas teorias buscam maneiras de se considerar relações lineares entre as 



variáveis financeiras e sistemas complexos, com mecanismos de retroalimentação, pois 

os estudos indicam que existem séries temporais com comportamento determinista 

(relacionado a leis caóticas na estrutura de mercado) e comportamento randômico 

(relacionado às informações que os agentes recebem). 

 

Portanto, considerando-se vários fatores citados nesta dissertação, o paradigma da HME 

é uma questão a ser analisada com maior esmero, exigindo dos pesquisadores grande 

dose de independência intelectual e confronto de suas crenças particulares para atingir 

respostas à questão levantada por pesquisadores que buscam dinamizar e atualizar a 

teoria moderna de Finanças aos conhecimentos científicos produzidos após sua criação. 

Essa constante busca por aperfeiçoamento das técnicas e formas de se pesquisar é o 

motivo dos avanços tecnológicos e científicos, por isso, devemos estar prontos para 

aceitar novos desafios em nossa estrada, como, claramente, pontua Russel, quando 

afirma: 

 

O procedimento real da ciência consiste de uma alteração de observação, hipótese, 
experimento e teoria. A única diferença entre uma hipótese e uma teoria é subjetiva: 
o investigador acredita na teoria, enquanto que ele apenas pensa que a hipótese é 
suficientemente plausível para ser digna de teste. Uma hipótese deve concordar com 
todas as observações relevantes conhecidas, e sugerir experimentos ou observações 
que terão um resultado se a hipótese for verdadeira, e outro resultado se ela for 
falsa. Quando uma hipótese passou por um número suficiente de testes 
experimentais, torna-se uma teoria. Quando uma teoria se amolda a certo número de 
fatos mas se desvia levemente com relação a determinados outros fatos, acontece, 
geralmente, embora não sempre, que pode absorvê-la, por uma leve modificação, 
numa nova teoria que inclui fatos de outro modo discrepantes. (RUSSEL apud 
NASCIMENTO JR., 1998, p. 46). 

 
 

Nesse sentido, este trabalho buscou identificar pontos divergentes da teoria de finanças 

para podemos avançar na criação de técnicas e modelos que possam refletir mais 

fielmente os problemas não abordados pelos modelos de finanças atuais. Kuhn (2005) 



constrói importante argumento acerca dos instrumentos criados sobre determinado 

paradigma, pois 

 
Enquanto os instrumentos proporcionados por um paradigma continuam capazes de 
resolver os problemas que este define, a ciência move-se com maior rapidez e 
aprofunda-se ainda mais através da utilização confiante desses instrumentos. A 
razão é clara. Na manufatura, como na ciência – a produção de novos instrumentos 
é uma extravagância reservada para as ocasiões que a exigem. O significado das 
crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para 
renovar os instrumentos. (KUHN, 2005, p.105). 

 
 

Logo, em face das crises financeiras recorrentes que vem ocorrendo no mundo todo, 

pode ser que seja um indicativo que o momento de repensar e reformular teorias 

utilizadas em finanças seja breve, por isso, a importância de se considerar os principais 

trabalhos que foram desenvolvidos nos últimos 50 anos permaneceu constante nesta 

dissertação, para que outros estudos possam seguir, segundo a prescrição de Kuhn, o 

caminho para a renovação desses conceitos teóricos e seus instrumentos  de medir o 

risco. 

 

Essa necessidade de renovação dos modelos já era preceituada por Merton (1994), que 

argumentava sobre os modelos matemáticos utilizados em finanças e fazia um 

panorama do uso desses modelos no passado, no presente e como deveria ser seu uso no 

futuro. O autor conclui que “no futuro, modelos matemáticos terão um papel 

indispensável no funcionamento do sistema financeiro global, incluindo atividades de 

regulação e contabilidade.”1 (MERTON, 1994, p. 460). Isso posto, devemos considerar 

essa orientação acerca do uso dos modelos matemáticos em finanças, pois são esses 

modelos que poderão nos auxiliar, por exemplo, na mensuração do risco de uma 

operação que envolva instrumentos financeiros derivativos, a fim de permitir que a 
                                                 
1 In the future, mathematical models are likely to have an indispensable role in the functioning of the 
global financial system including regulatory and accounting activities.  



contabilidade possa informar mais precisamente seus usuários dos riscos que estes estão 

assumindo. 

 

Em resumo, Merton (1994) apresenta algumas condições e cuidados que devem ser 

seguidos ao se adotar um determinado modelo, principalmente considerando o local que 

este será usado, o momento entre outros. Em suas palavras: 

 
Qualquer virtude pode tornar-se um vício se levada ao extremo, e isso acontece com 
a aplicação de modelos matemáticos na prática de finanças. Eu, portanto, acrescento 
uma palavra a mais de precaução sobre seus usos. Algumas vezes a matemática dos 
modelos torna-se muito interessante e perdemos o foco na proposta fundamental 
dos modelos. A matemática dos modelos é precisa, mas os modelos não o são, 
sendo apenas aproximações do complexo mundo real. Sua acurácia como uma útil 
aproximação a esse mundo varia consideravelmente no tempo e no espaço. O 
usuário deve, assim, aplicar os modelos como tentativa, avaliando cuidadosamente 
suas limitações em cada aplicação.2 (MERTON, 1994, p. 460). 
 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, fica a possibilidade de estudar as aplicações, 

como mencionado por Neves (2003)3 e, assim, considerar a possibilidade do 

desenvolvimento de modelos matemáticos que contem também com a presença de 

variáveis comportamentais e verificar seus efeitos em mercados em desenvolvimento, 

aplicando-os à nossa economia. 

 

                                                 
2 Any virtue can become a vice if taken to extreme, and just so with the application of mathematical 
models in finance practice. I therefore close with and added word of caution about their use. At times the 
mathematics of the models become too interesting and we loose sight of the models’ ultimate purpose. 
The mathematics of the models are precise, but the models are not, being only approximations to the 
complex, real world. Their accuracy as a useful approximation to that world varies considerably across 
time and place. The practitioner should therefore apply the models only tentatively, assessing their 
limitations carefully in each application.  
3 O autor afirma que “Barberis, Shleifer e Vishny (1998) criaram um modelo que incorpora dois vieses: o 
conservadorismo – a tendência de atribuir menor peso às novas informações – e a versão particular da 
representatividade, a lei dos pequenos números – a tendência de os indivíduos considerarem pequenas 
amostras como representativas da população. Sob a ótica da modelagem, os retornos dos ativos podem 
seguir um dos dois regimes: reversão à média (conservadorismo em relação aos novos anúncios) e 
tendência (representatividade). Com este modelo, os autores confirmaram o efeito momento, a reversão 
de longo prazo e a possibilidade de previsão dos retornos de seção transversal a partir de índices baseados 
em preço.” (NEVES, 2003, p. 26) 
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