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RESUMO 

 

 

A Teoria Moderna de Finanças, que se baseia nos princípios da aversão ao risco, da 

racionalidade dos agentes e na Hipótese dos Mercados Eficientes, postula que a relação 

risco-retorno dos ativos será positiva. No entanto, diante de estudos empíricos cujos 

resultados contradizem esses princípios, as Teorias de Finanças Comportamentais 

buscaram trazer explicações para as aparentes contradições. Nesse contexto, este trabalho 

analisa a relação risco-retorno no mercado brasileiro de ações. Os resultados reforçam a 

ideia de que investidores têm diferentes atitudes em relação ao risco dependendo do seu 

resultado passado, e esse é um fator potencialmente explicativo dos retornos futuros.            

 

Palavras Chave: Risco, Trade-off risco-retorno, Teoria do Prospecto, Anomalia do Baixo 

Risco 
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ABSTRACT 

 

 

The Modern Finance Theory, which is based on the principles of risk aversion, rationality 

of agents and the Efficient Markets Hypothesis, postulates that the risk-return relation of 

assets will be positive. However, in face of empirical studies whose results contradict 

these principles, the Behavioral Finance Theories sought to explain the apparent 

contradictions. In this context, this study analyzes the risk-return relation in the Brazilian 

stock market. The results reinforce the idea that investors have different attitudes towards 

risk depending on their past results, and this is a potentially explanatory factor for future 

returns. 

 

Key Words: Risk, Risk-return trade-off, Prospect Theory, Low risk anomaly 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Situação Problema 

 

A aversão ao risco é um princípio fundamental da Teoria Moderna de Finanças 

baseado na lógica de que investidores estarão dispostos a elevar o risco de seus portfólios 

apenas se houver um incremento do retorno esperado, ou seja, um prêmio pelo risco 

adicional assumido. 

 Entretanto, a proposição de que ativos arriscados têm em média retornos mais 

altos tem sido difícil de se sustentar empiricamente. (Baker, Bradley, & Wurgler, 2011). 

Tal fato empírico, referido nesse estudo como Anomalia do Baixo Risco (Low Risk 

Anomaly) e também encontrado na literatura como Volatility Effect, Low Volatility 

Anomaly e Idiosyncratic Volatility Puzzle, diz respeito ao fenômeno em que ativos mais 

seguros oferecem retornos superiores aos ativos mais arriscados.  Para Baker, Bradley, & 

Wurgler (2011), essa talvez seja a maior anomalia em finanças, uma vez que desafia o 

princípio do trade-off risco-retorno.  

Por um lado, o Capital Assets Pricing Model - CAPM, tradicional modelo de 

precificação de ativos proposto por Sharpe (1964) e Lintner (1965), pressupõe relação 

positiva, ou seja, a existência de um trade-off entre risco e retorno esperado. O CAPM, 

assim como outros modelos ancorados em teorias, como a Teoria da Utilidade Esperada 

e na Hipótese de Eficiência dos Mercados - HEM, pressupõe a eficiência de mercado e a 

racionalidade dos investidores. Por outro lado, teorias positivas posteriores ao CAPM, 

surgiram sob a premissa de que agentes econômicos não tomam decisões estritamente 

racionais, e ofereceram alternativas para explicar diversas anomalias do mercado, dando 

origem ao campo das Teorias de Finanças Comportamentais.  

Apesar da Anomalia do Baixo Risco já ser bem documentada na literatura tanto 

no exterior como no Brasil, suas possíveis causas ainda são debatidas e incluem elementos 

de ambas correntes teóricas.  O problema de pesquisa desse estudo se concentra na análise 

dessa anomalia no contexto brasileiro e uma possível explicação a partir de um desses 

elementos: a Dependência do Preço de Referência – DPR, proposto por Wang, Yan, & 

Yu (2017) com base nas teorias comportamentais. A DPR sugere que a atitude em relação 
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ao risco depende dos Ganhos de Capital não Realizados (Capital Gains Overhang) – 

CGO, o que significa que no domínio dos ganhos investidores são avessos ao risco ao 

passo que uma vez no domínio das perdas eles se tornam propensos ao risco (risk seekers). 

Uma vez identificado e controlado esse efeito, a relação risco-retorno será positiva. Dessa 

forma, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: o efeito da Dependência do Preço de 

Referência – DPR é um fator explicativo da Anomalia do Baixo Risco no contexto 

brasileiro? 

De acordo com Giovannetti, Cavalcante, Chague, & Silveira (2016), não há consenso 

em relação às evidências da existência do prêmio pelo risco de mercado no Brasil.  Tal 

fato sugere que elementos que ajudem a explicar o trade-off risco-retorno, como a DPR, 

proposto nesse estudo, podem ser incorporados às técnicas de análise, para que se tenha 

uma melhor compreensão do fenômeno. Essa compreensão é importante tanto para a 

pesquisa em finanças, quanto para os agentes do mercado, como analistas financeiros, 

gestores de fundos, instituições financeiras e sobretudo aos próprios investidores, de 

forma esse componente explicativo possa ser incorporado às suas análises e estratégias. 

 Um outro aspecto diz respeito às características idiossincráticas dos mercados, o 

que torna importante verificar se fatores que afetam a relação risco-retorno, presentes em 

um determinado mercado, ocorrem com a mesma intensidade em diferentes contextos, o 

que justifica a análise do efeito para o mercado brasileiro.  

 

 Objetivo 

 

 Este trabalho tem como objetivo geral compreender a Anomalia do Baixo Risco 

no contexto brasileiro, em complemento a estudos anteriores que buscaram evidenciar tal 

fenômeno, como em Rubesam & Beltrame (2013), Samsonescu, De Morais, & De 

Macêdo (2016), França (2017),  Garcia & Santos (2018) e Reis (2018). O objetivo, 

portanto, é testar empiricamente uma hipótese explicativa para a Anomalia do Baixo 

Risco, partindo da premissa de sua existência. Especificamente, o objetivo é avaliar se, 

dentre as explicações para o fenômeno presentes na literatura, a Dependência do Preço 

de Referência - DPR pode trazer uma melhor compreensão no contexto brasileiro. 
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Também é objetivo específico deste estudo comparar seus resultados com aqueles obtidos 

na análise do mercado norte-americano no trabalho de Wang, Yan, & Yu (2017). 

 

 Abordagem Metodológica 

 

Conforme definição de Marconi & Lakatos, (2003 p.82),  método “é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

Sob uma visão ampla da abordagem metodológica, esse trabalho se caracteriza 

como pesquisa de método hipotético-dedutivo, que de acordo com  Marconi & Lakatos, 

(2003 p.105), “se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual 

formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência 

de fenômenos abrangidos pela hipótese”.   

Do ponto de vista mais específico, esse estudo pode ser classificado como 

bibliográfico, correlacional, estatístico e empírico-analítico, conforme tipologia proposta 

por Martins, (2002 p.34-39).  

A pesquisa bibliográfica corresponde aos Capítulos 2 e 3, nos quais são levantadas 

as correntes teóricas e evidências empíricas relacionadas ao trade-off risco-retorno e à 

Anomalia do Baixo Risco.   

 A pesquisa correlacional, estatística e empírico-analítica se evidencia pela 

utilização de técnicas quantitativas de coleta de dados e ferramentas de análise estatística 

para verificação de relações de causalidade entre as variáveis do fenômeno estudado. 

Nesse trabalho, essas técnicas são empregadas com o objetivo de relacionar um fator 

comportamental (Dependência do Preço de Referência) com a causa de um fenômeno 

(Anomalia do Baixo Risco). 
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 Estrutura do Trabalho 

 

 O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 1, já exposto, são 

apresentados o problema pesquisa, objetivos, justificativa e o resumo da abordagem 

metodológica.  

No Capítulo 2, dedicado ao Referencial Teórico, são apresentados os fundamentos 

teóricos do trade-off  risco-retorno compreendidos na Teoria Moderna de Finanças sob 

os principais modelos de precificação de ativos, além de três importantes Teorias de 

Finanças Comportamentais: a Teoria do Prospecto, desenvolvida por Kahneman e 

Tversky (1979), a Contabilidade Mental, proposta por Thaler (1985) e o Efeito da 

Disposição, proposto por Shefrin & Statman (1985).  

O conceito de Anomalia do Baixo Risco, os principais estudos empíricos realizados 

e seus achados são apresentados no Capítulo 3, dedicado a Revisão da Literatura.  

O Capítulo 4 trata do detalhamento da Metodologia quanto a amostra e coleta de 

dados, variáveis do modelo de análise, técnicas e procedimentos de análise e testes 

adicionais. No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados das análises e no 

Capítulo 6 são feitas as considerações finais.     
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Fundamentos Teóricos do Trade-off Risco-Retorno 

 

O conceito de risco, associado intuitivamente a perda, foi incorporado à 

matemática nos cálculos de probabilidade e à estatística como medida de dispersão, em 

que é definido como o desvio padrão de uma distribuição de probabilidades. A partir 

dessa definição, o estudo da relação risco-retorno ganhou evidência no campo das 

finanças pela sua aplicação no desenvolvimento de importantes teorias, como a Teoria da 

Seleção de Carteira de Markowitz (1952) e o modelo CAPM proposto Sharpe (1964) e 

Lintner (1965).  

Nessa seção, são apresentadas as teorias dominantes da relação risco-retorno que 

estão formuladas sob os pressupostos da aversão ao risco, da racionalidade, da eficiência 

dos mercados e da maximização da utilidade esperada nas decisões. 

 

2.1.1 A Teoria da Utilidade Esperada 

 

A Teoria da Utilidade Esperada é um “modelo normativo de escolha racional e 

amplamente aplicado como modelo descritivo de comportamento econômico” que 

dominou a análise da tomada de decisão sob risco  (Kahneman, & Tversky, 1979 p.263). 

De acordo com Cusinato & Porto Jr. (2005 p.1), a Teoria da Utilidade Esperada, que “está 

onipresente na maior parte dos modelos econômicos que procuram modelar o 

comportamento dos agentes em situações de incerteza” tem como marco inicial a 

publicação de um ensaio em 1738 pelo matemático Daniel Bernoulli que argumentou que 

o valor que uma pessoa atribui à sua riqueza não é o próprio valor monetário desta, mas 

sim sua utilidade. 

Trata-se de uma teoria fundamentada em axiomas, dentre eles o axioma da 

racionalidade, que significa que o tomador de decisão é capaz de ordenar as escolhas em 

termos de utilidade, e do consequencialismo, que afirma que somente a probabilidade 

sobre os resultados finais é de relevância para o tomador de decisão. A teoria pressupõe 
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que o valor dos bens está baseado na utilidade que eles fornecem. Assim, com base na 

premissa de que as pessoas são totalmente racionais, cada decisão é tomada para 

maximizar sua utilidade esperada.  

A Teoria da Utilidade Esperada também postula que à medida que a riqueza 

aumenta, decresce a utilidade adicional, o que também é conhecido como lei da utilidade 

marginal decrescente. Em termos matemáticos, essa lei se traduz na função de utilidade 

de esperada U(x), que relaciona a utilidade em função da riqueza e tem como 

característica apresentar negativa a derivada segunda da função utilidade (u" < 0). Isso 

implica que o tomador de decisão baseado na utilidade esperada será avesso ao risco 

(Cusinato & Porto Jr., 2005).  

 

2.1.2 A Hipótese dos Mercados Eficientes 

 

A Hipótese dos Mercado Eficientes – HME, proposta por Fama (1970) considera 

como eficiente um mercado no qual os preços dos ativos sempre refletem todas as 

informações disponíveis. O autor propõe como condições suficientes de um mercado 

eficiente: (1) a ausência de custos de transação, (2) o acesso igual e sem custo às 

informações disponíveis pelos agentes e (3) a homogeneidade das expectativas dos 

investidores quanto às probabilidades de retorno de ativos. Esse último ponto denota a 

racionalidade dos investidores como premissa da HME.  

Fama (1970), no entanto, considera três possíveis níveis de eficiência de acordo 

com tipo de informação disponível. Um mercado pode ter eficiência fraca, quando a única 

informação que está refletida nos preços dos ativos são os preços históricos desses ativos, 

semiforte, quando informações públicas, como divulgação de balanços, também estão 

incorporadas aos preços, e forte, quando os preços dos ativos não sofrem influência de 

informações que não sejam públicas.   

Uma premissa adicional da HME é o equilíbrio dos mercados, o que implica que 

para qualquer modelo de precificação de ativos, o retorno esperado está em equilíbrio de 

mercado, ou seja, dado o nível de informação refletida totalmente nos preços, o retorno 

esperado é função apenas do risco do ativo.   
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2.1.3 A Teoria da Seleção de Carteiras 

 

 Considerada um marco da Teoria Moderna de Finanças, a Teoria da Seleção de 

Carteiras desenvolvida por Markowitz (1952) partiu dos conceitos de risco e retorno 

esperado para demonstrar o efeito da diversificação nas carteiras de ativos com risco. A 

teoria considera, primeiramente, que o objetivo do investidor não deve ser a maximização 

do retorno, mas que ele deve também considerar em sua análise o risco como algo 

indesejável. 

“Primeiro, consideramos a regra de que o investidor maximiza (ou 

deveria) maximizar os retornos descontados esperados. Essa regra 

é rejeitada tanto como uma hipótese para explicar e como uma 

máxima para orientar o comportamento do investimento. A seguir, 

consideraremos a regra de que o investidor considera (ou deveria) 

o retorno esperado uma coisa desejável e a variância do retorno 

uma coisa indesejável” (Markowitz, 1952 p.77) 

 

 Markowitz (1952) propôs um modelo estático, em que o retorno esperado e a 

variância (risco) de uma carteira de N ativos são obtidos conforme Equações 1 e 2.  

 

𝐸 =  ∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

𝜇𝑖 

 

                                                            

𝑉 =  ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑖=1

 

 

Em que:  

𝐸 é o retorno esperado da carteira;  

X é o percentual do ativo i na carteira; 

(1) 

(2) 
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μ é o retorno esperado do ativo i  

V é a variância da carteira;  

σ é a covariância entre os ativos i e j.  

   

 O modelo prevê o efeito da diversificação em uma carteira decorrente da 

correlação entre os ativos que a compõe, conforme ilustrado na Figura 1. Seja a Carteira 

C formada pelos Ativos 1 e 2 cuja correlação tem valor maior que -1 e menor do que 1 

(correlação imperfeita), o risco da Carteira C assume valor inferior ao do ativo de menor 

risco da carteira.    

 

Figura 1: Efeito da diversificação de uma carteira com dois ativos com risco. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Markowitz (1952). 

 

 A partir dos cálculos das possíveis combinações de retorno e variância de uma 

carteira com N ativos, Markowitz (1952) observou que a representação gráfica das 

carteiras era caracterizada por ter o formato semelhante à uma hipérbole (Figura 2). Um 

conjunto especial de carteiras eficientes compõe a linha da fronteira da hipérbole, cuja 

característica é apresentar o máximo retorno dado um nível de risco ou, inversamente, o 

mínimo risco, dado um nível de retorno. A linha composta pelas carteiras eficientes foi 

denominada de fronteira eficiente.  
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Figura 2: Representação gráfica da fronteira eficiente de ativos com risco. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Markowitz (1952). 

 

2.1.4 O Modelo CAPM 

 

Baseado na Teoria da Seleção de Carteiras de Markowitz, (1952), o modelo de 

precificação de ativos - CAPM proposto por Sharpe (1964) e Lintner (1965) utiliza um 

prêmio de risco de mercado como fator para determinar o retorno esperado de um ativo, 

implicando em uma relação de risco-retorno positiva.  

 

“Em equilíbrio, os preços dos ativos de capital são ajustados para 

que o investidor, se ele seguir procedimentos racionais 

(principalmente diversificação), possa atingir qualquer ponto 

desejado ao longo de uma linha do mercado de capitais. Ele pode 

obter uma maior taxa de retorno esperada de suas participações 

apenas incorrendo em riscos adicionais” (Sharpe, 1964 p.425). 

 

 Conforme Securato (1996), o modelo CAPM está formulado sob as premissas de 

que investidores se importam apenas com risco e retorno, tem aversão ao risco, desejam 

carteiras eficientes e tem homogeneidade de expectativas quanto à distribuição de 
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probabilidades de taxas de retorno dos ativos. Além disso o modelo considera os ativos 

perfeitamente divisíveis, a existência de um ativo sem risco e inexistência de custos de 

transação e impostos. 

 Dessa forma, o modelo assume-se que há um trade-off entre risco e retorno, ou 

seja, os investidores assumirão um risco maior desde que compensado por um retorno 

esperado também maior, cuja relação de forma abrangente é expressa por uma reta com 

inclinação positiva, denominada Linha de Mercado de Capitais – LMC. (Sharpe, 1964). 

A Figura 3 conceitualmente apresenta a relação risco-retorno de diversos ativos com risco 

da economia e a linha de mercado de capitais, que representa graficamente a relação 

positiva entre esses dois parâmetros.  Atribui-se ao trade-off o princípio da aversão ao 

risco pelos investidores.  

 

Figura 3: Relação risco-retorno de ativos com risco e Linha de Mercado de Capitais. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Sharpe (1964). 

 

A grande inovação do CAPM foi a facilidade de precificação de qualquer ativo 

em relação a um ativo livre de risco e a uma carteira de mercado, com característica de 

uma carteira totalmente diversificada. Isso implica que o risco de um ativo tem um 

componente sistemático, que consiste “no risco que os sistemas econômico, político e 

social, vistos de forma ampla, impõe ao ativo” e um risco não sistemático, que “consiste 

no risco intrínseco ao ativo e ao subsistema ao qual pertence” (Securato, 1996 p.42-44).  
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Na estrutura do modelo CAPM (Equação 3), a taxa de retorno esperada de um 

ativo inclui a taxa livre de risco da economia mais o prêmio de risco de mercado 

multiplicado por um coeficiente da relação do ativo com o mercado representado pelo 

coeficiente beta. A equação do modelo CAPM: 

 

 

𝐸(𝑅𝑎) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑎(𝐸(𝑅𝑀) −  𝑟𝑓)                                        (3) 

 

 

Em que:  

𝐸(𝑅𝑎) é a expectativa de retorno do ativo A;  

𝑟𝑓 é o retorno livre de risco; 

(𝐸(𝑅𝑀) é o retorno esperado da carteira de mercado;  

𝛽𝑎 é o beta de mercado do ativo A, e mede o nível de exposição a riscos 

de mercado do ativo A. 

 

A taxa de retorno livre de risco é, em geral, representada por títulos federais de 

alta liquidez e de fácil cotação de preços; para o retorno esperado da carteira de mercado 

é utilizado usualmente como proxy um índice de ações negociados em bolsa, como o 

S&P500 norte-americano; o coeficiente beta representa o nível de exposição a riscos de 

mercado (risco sistemático) do ativo, é calculado como covariância entre o risco do ativo 

e o da carteira de mercado.  

Empiricamente, o beta também pode ser obtido como o coeficiente da regressão 

do retorno do ativo e da carteira de mercado. Sob esta ótica, o coeficiente da reta 

multiplicado pelo prêmio de risco mercado configura o risco sistemático do ativo, ou a 

parte explicada pela regressão. Já o resíduo ou erro constitui o alfa, ou a parcela do retorno 

esperado não explicada pelo risco. Terão prêmio acima do risco de mercado os ativos 

com beta superiores a um. (Figura 4) 
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Figura 4: Retorno de um ativo em relação à carteira de mercado. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Securato (1996). 

 

Cabe ressaltar que pelo modelo CAPM um ativo com beta inferior a zero se 

comportaria de forma contrária ao mercado, ou seja, quando o mercado sobe, o ativo cai, 

e vice-versa (Securato, 1996 p.238-239). Intuitivamente isso denota uma inconsistência 

do CAPM, pois como um ativo de beta igual zero é livre de risco, conceitualmente não 

seria possível um ativo apresentar beta negativo, ainda que empiricamente isso possa ser 

observado.   

Titman e Grinblatt (1998 p. 139-140,  p.155-156), sugerem limitações do CAPM. 

Eles apontam que o modelo foi desenvolvido com base em premissas de racionalidade 

dos investidores e eficiência dos mercados, pois ele assume existência de um número 

grande de investidores, todos avessos a riscos, dispondo das mesmas informações e que 

têm as mesmas expectativas em sobre risco, retorno e covariância dos ativos. 

 

2.1.5 O Modelo de 3-Fatores 

 

O Modelo de 3-fatores de Fama & French (1993) foi formulado a partir de uma 

abordagem empírica em que os autores trouxeram, por meio de análise cross-sectional de 

ações norte americanas, evidências de que havia pouca aderência do CAPM para explicar 
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a relação risco-retorno. Isso porque, além do risco sistemático considerado pelo CAPM, 

haveria outros fatores determinantes do risco que explicariam os retornos dos ativos. 

Fama & French (1993) sugerem a inclusão dos fatores tamanho (SMB), pois 

empresas de menor porte tendem a ter um risco adicional por serem mais afetadas por 

ciclos econômicos, e do fator valor (HML), que decorreria do fato de empresas com alto 

índice book to market (valor patrimonial dividido pelo valor de mercado dos ativos) terem 

como característica poucas oportunidades de crescimento e apresentarem retornos mais 

baixos. Dessa forma, a relação risco-retorno proposta pelo modelo é dada pela Equação 

4.  

 

𝐸(𝑅𝑎) = 𝑟𝑓 + 𝛽1(𝑅𝑚 −  𝑟𝑓) +  𝛽2𝑆𝑀𝐵 +  𝛽3𝐻𝑀𝐿                      (4) 

 

 

Em que:  

𝐸(𝑅𝑎) é a expectativa de retorno do ativo A;  

𝑟𝑓 é o retorno livre de risco; 

(𝑅𝑚) é o retorno esperado da carteira de mercado;  

𝛽1 é o beta de mercado do ativo A, e mede o nível de exposição a riscos 

de mercado do ativo A. 

SMB (Small minus Big) é o prêmio pelo fator tamanho e corresponde à 

diferença entre a média de retorno das ações de empresas de pequeno porte 

e a média de retorno das ações de empresas de grande porte; 

HML (High minus Low) é o prêmio pelo fator book-to-market que 

corresponde à diferença entre a média de retorno das empresas com alto 

índice book-to-market e a média de retorno das empresas com baixo índice 

book-to-market. 

 

A essência do modelo de 3-fatores proposto por Fama & French (1993) é aumentar 

o poder explicativo da relação risco-retorno esperado adicionando os efeitos SMB e HML 

como novos fatores de risco não capturados pelo CAPM. Conceitualmente o modelo 

explica o retorno esperado pelo risco sistemático mais duas características comparativas 
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gerais das empresas reduzindo o componente não explicado do retorno (resíduo da 

regressão) às características específicas das empresas, ou risco idiossincrático.  

 

2.1.6 Outros Modelos: o Fator Momento e o Fator Liquidez 

 

O Modelo de 4-fatores proposto por Carhart (1997) inclui o fator Momento aos 3 

fatores propostos por Fama & French (1993). Trata-se de um fator que busca capturar o 

efeito de retornos passados no retorno esperado de um ativo e foi baseado nas evidências 

trazidas por Jegadeesh & Titman (1993) de que retornos passados são positivamente 

correlacionados com retornos futuros. Os autores argumentaram que o momento poderia 

ser resultado tanto de uma prática de investidores apostarem em papéis que tiveram 

melhores retornos no passado, como também de uma sub reação às informações no curto 

prazo e sobre reação no longo prazo. 

Uma outra corrente de estudos analisou o fator Liquidez como prêmio de retorno. 

Liu (2006) propôs um modelo de 2 fatores em que considera um prêmio de liquidez do 

ativo, além do beta do CAPM. O desenvolvimento do modelo partiu da premissa 

observada por Amihud & Mendelson (1986) de que ativos de menor liquidez oferecem 

um risco adicional e que portanto deveriam ter retornos esperados superiores. 

 

 Teorias de Finanças Comportamentais  

 

A exemplo do CAPM, o trade-off de risco-retorno é intrínseco aos modelos de 

precificação que presumem equilíbrio de mercado, a racionalidade dos investidores e 

eficiência do mercado. Tais modelos estão ancorados na Hipótese dos Mercados 

Eficientes e a Teoria da Utilidade Esperada. Em conjunto, essas duas teorias assumem 

que os agentes econômicos tomam decisões com racionalidade ilimitada, apresentam 

aversão ao risco e visam maximizar a utilidade esperada em todas as decisões tomadas 

(Yoshinaga & Ramalho, 2014). Isso significa que esses modelos não assumem a 

existência de elementos capazes de alterar a relação positiva de risco-retorno dos ativos. 

A observação das limitações dos modelos de precificação levou ao surgimento de críticas 
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a tais modelos. Teorias tradicionais de finanças desempenham um papel limitado no 

entendimento de questões como: “(i) por que os investidores individuais negociam, (ii) 

como eles se desempenham, (iii) como eles escolhem suas carteiras e (iv) por que os 

retornos variam por outras razões que não o risco” (Subrahmanyam, 2007 p.12).  

Por outro lado, teorias comportamentais de finanças surgiram com o propósito 

preencher essa lacuna nas Teorias Modernas de finanças. Como  entendem Yoshinaga e 

Ramalho (2014), as teorias de Finanças Comportamentais surgiram com base na crença 

de que agentes econômicos não tomam decisões estritamente racionais e constituíram um 

arcabouço teórico que questiona os paradigmas da racionalidade ilimitada preconizada 

pela Hipótese dos Mercados Eficientes e as bases da Teoria da Utilidade Esperada.  

Nesse contexto, são considerados pioneiros o trabalho de Kahneman e Tversky 

(1979), que propuseram a Teoria do Prospecto – TP, o estudo de Thaler (1985), que 

propôs a Contabilidade Mental – CM, e o de Shefrin & Statman (1985) pela sua análise 

do Efeito da Disposição. As Teorias de Finanças Comportamentais alcançaram grande 

relevância ao dar compreensão aos elementos de irracionalidade nas decisões dos 

investidores, como heurísticas e vieses cognitivos, e à fenômenos observados na 

economia, como a assimetria de informações dos mercados, anomalias, crises, bolhas de 

mercado, dentre outros.  

 

2.2.1 A Teoria do Prospecto  

 

  A Teoria do Prospecto – TP, proposta por Kahneman e Tversky (1979) foi 

elaborada como contraponto à Teoria da Utilidade Esperada, especificamente ao propor 

um modelo alternativo de decisão individual em condições de risco.    

Um prospecto (x1, p1; ...; xn, pn) é um contrato ou aposta que retorna um valor x 

com probabilidade p e que, de acordo com a Teoria da Utilidade Esperada, carrega três 

pressupostos: 

(1) Expectativa: a utilidade u do prospecto (x1, p1; ...; xn, pn) é igual a p1u(x1) 

+...+pnu(xn) ou seja, a utilidade do prospecto, denotada por “U” é a utilidade 

esperada de seus resultados;  
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(2) Integração de ativos: (x1, p1; ...; xn, pn) é aceitável na posição w se U(w +x1, 

pl; ... ; w +xn, pn) > u(w), ou seja, um prospecto integrado é aceitável se a 

utilidade resultante da integração do prospecto exceder a utilidade dos ativos 

isoladamente;  

 

(3) Aversão ao risco: u é côncavo (u" < 0). Uma pessoa é avessa ao risco se 

preferir um determinado prospecto (x) a qualquer prospecto arriscado com 

valor esperado x. “Na teoria da utilidade esperada, a aversão ao risco é 

equivalente à concavidade da função de utilidade” Kahneman e Tversky, 

(1979). 

Os autores então conduziram uma pesquisa em que apresentaram aos participantes 

uma série de problemas hipotéticos que envolviam tomada de decisão. A partir dos 

resultados eles concluíram que as decisões são tomadas utilizando heurísticas (processos 

simplificados de tomada de decisão) que estão sujeitas a erros sistemáticos (vieses 

cognitivos). Os problemas apresentados correspondem a ilustração dos efeitos que 

violariam a decisão baseada na Teoria da Utilidade Esperada.  

Primeiramente, eles demonstraram que pessoas superestimam os resultados 

certos, ou seja, com 100% de probabilidade de ocorrência, ao que eles denominaram 

efeito de certeza. Para exemplificar esse efeito um problema é apresentado, que no 

presente estudo é denominado Problema 1. 

 Problema 1: qual das duas opções abaixo você escolheria?  

A) Ganhar $4.000 com probabilidade 80% ou $0 com probabilidade de 20%;  

B) Ganhar $3.000 com certeza. 

Nesse prospecto, a maioria dos participantes prefere a alternativa B, cujo valor 

esperado é $3.000 (3.000), mesmo sendo inferior à alternativa A cujo valor esperado é 

$3.200 (.8*4.000). Isso também implica que um prospecto que conta com uma opção de 

resultado certo aumenta sua atratividade em relação a um prospecto arriscado com as 

mesmas probabilidades e resultados. 

Na sequência, ao aplicar o Problema 1`, que corresponde ao Problema 1 com os 

participantes tomando decisões sobre perdas ao invés de ganhos, Kahneman e Tversky 

(1979) observaram uma mudança de atitude dos participantes, ao que eles chamaram de 
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efeito reflexo. No Problema 1`, quando as opções são perder ao invés de ganhar, a maioria 

prefere a opção A, que tem valor esperado de -$3.200 (.8*-4.000), mesmo ela tendo um 

valor esperado inferior à opção B cujo valor esperado de -$3.000 (-3.000). Esse efeito 

associa a aversão ao risco no domínio dos ganhos, e propensão ao risco no domínio das 

perdas.  

Um terceiro efeito observado decorre do fato de que, para simplificar a escolha 

entre alternativas,  pessoas geralmente desconsideram os componentes que as alternativas 

compartilham e se concentram nos componentes que as distinguem, levando a 

preferências inconsistentes. Para demonstrar tal efeito, são com comparados os Problemas 

2 e 3: 

Problema 2: qual das duas opções abaixo você escolheria?  

A) Ganhar $4.000 com probabilidade 20%  

B) Ganhar $3.000 com probabilidade 25%  

Problema 3:  

Estágio 1: Há 25% de chance de ir ao estágio 2 e 75% de chance de não ir.  

Estágio 2: (A escolha entre A e B é feita antes do primeiro estágio) 

A) Ganhar $4.000 com probabilidade 80%  

B) Ganhar $3.000  

No Problema 2 os resultados esperados de A e B são $800 (.2*4.000) e $750 

(.25*3.000) respectivamente. No Problema 3 os resultados esperados são $800 

(0.25*.8*4.000) e $750 (.25*3.000) respectivamente. Logo, os resultados esperados dois 

dois problemas são idênticos. No entanto, observou-se que os participantes têm 

preferência por A quando submetido ao Problema 2 e B quando submetido ao Problema 

3. Isso ocorre porque os participantes ignoram o primeiro estágio do Problema 3, e 

consideram a escolha apenas como estágio 2. A esse desvio os autores denominaram 

efeito de isolamento  

A TP separa o processo de escolha de um prospecto em duas fases: edição, que 

coniste em uma análise preliminar do prospecto e resulta na sua representação 

simplificada; e avaliação, na qual os prospectos editados são avaliados e o maior resultado 

é escolhido. Na fase de edição, podem ser aplicadas operações que transforam os 

resutados e probabilidades dos prospectos. As principais operações da fase de edição são 
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codificação, que se refere à forma como o problema é traduzido em códigos, e que pode 

alterar como os resultados são percebidos; combinação, que consiste na simplificação e 

combinação de probabilidades associadas ao mesmo resultado; segregação, que consiste 

em segregar a parte certa da parte arricada de um problema; cancelamento, em que uma 

parte indiferente à escolha é desconsiderada.    

Um segundo par de problemas é apresentado: 

Problema 4: você ganhou $1.000, e adicionalmente poderá escolher entre:  

A) Ganhar $1.000 com probabilidade 50%  

B) Ganhar $500  

Problema 5: você ganhou $2.000, e adicionalmente poderá escolher entre:  

A) Perder $1.000 com probabilidade 50%  

B) Perder $500  

Novamente os resultados esperados de ambos problemas são idênticos. No 

entanto, a maioria opta por B no Problema 4 e por A no Problema 5. Um fato observado 

é que a mudança na quantidade inicial (de $1.000 para $2.000) é comum nos dois 

problemas, portanto indiferente entre ambos.  Porém, a mudança de preferência diante da 

diferença relativa à posição inicial permite inferir que preferência pelo risco depende da 

quantidade inicial carregada. Isso pressupõe que o valor da utilidade está contido na 

mudança relativa de riqueza, e não propriamente na riqueza em si. A suposição que a 

utilidade depende do ponto de referência é, de acordo com Kahneman e Tversky (1979), 

é um ponto chave da TP. Outras importantes características da TP são a preferência ao 

risco associada ao domínio e a atitude em relação à mudança de riqueza mais sensível na 

região das perdas. Sobre o último ponto, os autores argumentam que a frustração ao 

perder uma quantia em dinheiro parece ser maior que o prazer associado à obtenção da 

mesma quantia. 

Na TP, além do valor x e da probabilidade p, o prospecto tem os componentes π, 

que corresponde ao peso de decisão associado à probabilidade (p), e υ, que atribui a cada 

resultado x um número υ(x) que reflete o valor subjetivo desse resultado, de tal forma que 

o prospecto (x,p) terá como valor total V = π(p)υ(x). O peso w da decisão π diz respeito à 

percepção da probabilidade do evento. De acordo com TP, atitudes em relação ao risco 

são determinadas em conjunto por π e υ, e não apenas pela função utilidade U(x). Com 
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base nessas premissas é proposta a função valor da TP, uma curva com formato em “S” 

que evidencia a relação do valor da utilidade aos ganhos (Figura 2). As características da 

curva refletem as três premissas da TP: (1) definido em desvios do ponto de referência; 

(2) côncava para ganhos e convexa para perdas (υ``(x) < 0, x > 0; υ``(x) > 0, x < 0); (3) 

mais íngreme na região das perdas do que a ganhos (υ(x) < -υ(-x), x > 0).  

 

Figura 5: Curva “S” da função valor da Teoria do Prospecto. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Kahneman e Tversky (1979) 

 

 Pela análise da Figura 5 é possível observar que a utilidade da realização de 

riqueza, ou simplesmente o valor da utilidade, depende do ponto de referência em que se 

encontra. Como exemplo, suponha que um investidor que tenha adquirido dois ativos de 

tal forma que após uma valorização o primeiro ativo se encontra no ponto “A” da curva, 

ao passo que o segundo ativo se desvalorizou e situa-se no ponto “C” da curva. A partir 

desses pontos de referência “A” e “C”, ocorre uma valorização de mesma magnitude de 

ambos ativos, de forma que o primeiro se move de “A” para “B” e o segundo de “C” para 

“D”. Então é possível observar que para uma mesma distância (Δx) do eixo dos ganhos 

(valorização de mesma magnitude) a distância no eixo de valor da utilidade (Δy) é maior 

entre “C” e “D” em relação à distância de “A” para “B”. Isso significa que o valor da 

utilidade é maior quando o ganho ocorre no domínio das perdas em relação ao domínio 

dos ganhos conforme descrito na TP.  Dessa forma, a expectativa de retornos futuros em 
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função do valor da utilidade baseada no ponto de referência faz com que os investidores 

tenham atitudes distintas em relação ao risco. O investidor será avesso ao risco no 

domínio dos ganhos e propenso ao risco no domínio das perdas. Os autores também 

sugerem pela TP que um investidor que não se conformou com suas perdas é mais 

propenso em aceitar apostas mais arriscadas, indicando uma dificuldade na realização de 

perdas.   

 

2.2.2 A Contabilidade Mental 

 

A Contabilidade Mental – CM proposta por Thaler (1985) preconiza que o ser 

humano tem sistemas contábeis implícitos que influenciam suas decisões, muitas vezes 

de maneira inesperada, que induzem a violar alguns princípios econômicos 

fundamentados na racionalidade, de maneira que CM se contrapõe a Teoria Econômica 

da Escolha, que considera o problema de maximização da utilidade da riqueza disponível 

apenas em termos de preços e características dos bens.  

A título de ilustração o autor apresenta quatro exemplos de como o efeito da 

contabilidade mental pode se manifestar violando princípios da Teoria Econômica 

Clássica. 

Exemplo 1: ao voltar de uma viagem de pescaria, um senhor tem sua carga de 

peixes extraviada. A companhia aérea então o ressarce a quantia de $300. Ele 

utiliza $225 em um jantar, valor que ele nunca havia gasto em uma refeição;  

Exemplo 2: em jogo de pôquer, um jogador que está ganhando $50 chama uma 

aposta. Um segundo jogador, que não tem ganhos nem perdas até o momento no 

jogo, mas que teve naquele dia um ganho de $50 em suas ações na bolsa, declina, 

mesmo tendo boas cartas na mão. Posteriormente ele se lamenta ao perceber que 

teria ganho a rodada. 

Exemplo 3: um casal tem $15.000 investidos com objetivo realizar o sonho de ter 

um Trailer, em uma aplicação que rende 10% ao ano. Ao mesmo tempo, eles 

financiam a troca de seu carro no valor de $11.000, com juros de 15% a.a.    

Exemplo 4: um homem, ao entrar em uma loja de departamento, demonstra 

interesse por uma blusa de $125, porém não realiza a compra. Naquele mês, ele 
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ganha a mesma blusa como presente de aniversário de sua esposa, e se sente muito 

feliz. O casal tem apenas contas conjuntas.    

 

Os Exemplos 1 a 3 ilustram como pessoas tendem a criar rótulos aos bens e mantê-

los em contas específicas de mesma natureza, ao mesmo tempo restringindo as transações 

entre essas contas, o que violaria o princípio da fungibilidade. O exemplo 4 ilustra um 

curioso comportamento que pessoas tendem a presentear itens que os ganhadores não 

comprariam.        

A CM utiliza os elementos desenvolvidos na Teoria do Prospecto, porém o seu 

foco principal está na estruturação do problema de escolha pelo tomador de decisão e os 

desvios presentes nessa etapa. Os três principais componentes da CM são os princípios 

de composição de resultados, a utilidade das transações e as regras de orçamento. 

Primeiramente, a CM considera a codificação do problema como fator de influência na 

percepção e comportamento, ao que é denominado enquadramento (framing). Esse 

conceito também é associado à etapa de codificação da Teoria do Prospecto como fator 

que influencia na decisão de problemas de escolhas. Para demonstrar como o 

enquadramento ocorre, Thaler, utiliza a função valor da TP para analisar como a 

preferência por ganhos e perdas é codificada quando o problema proposto tem resultados 

compostos, ou seja, a combinação de um resultado x e um resultado y. (x, y).  

Os problemas codificados podem ser integrados (υ(x + y)) ou segregados (υ(x) + 

υ(y)), com quatro possíveis resultados pela combinação de sinais entre x e y:  

(a) múltiplos ganhos, se x > 0 e y >0.  Terão maior valor se codificados de forma 

segregada (Figura 6);  
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Figura 6: Codificação de múltiplos ganhos. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base Thaler (1985). 

 

(b) múltiplas perdas, se x < 0 e y < 0. Terão maior valor se codificados de forma 

integrada (Figura 7); 

 

Figura 7: Codificação de múltiplas perdas.  

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base Thaler (1985). 
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(c) ganhos líquidos de perdas, se (x – y) e x > y.  Há maior valor com a integração. 

No entanto, na medida que a curva no domínio das perdas é mais íngreme, pode 

ocorrer uma situação em que υ(x) + υ(y) < 0 e υ(x + y) > 0. Dessa forma, se propõe 

o princípio do cancelamento das perdas contra os ganhos (Figura 8).   

 

Figura 8: Codificação de ganhos líquidos de perdas.  

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base Thaler (1985). 

 

(d)  perdas líquidas de ganhos, se (x – y) e x < y. Nesse caso, para valores próximos 

entre x e y, haverá integração. Caso o valor de x seja relativamente pequeno em 

relação à y haverá segregação. Isso ocorrerá porque ganhos pequenos estarão em 

um ponto menos íngreme da curva do que grandes perdas, ao que se denomina 

princípio das silver linings1 (Figura 9).    

 

 

 

 

 

 

 
1 silver lining é uma expressão idiomática utilizada no contexto de que há sempre algo bom numa 

situação ruim  
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Figura 9: Codificação de perdas líquidas de ganhos (silver lining).  

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base Thaler (1985) 

 

Pela análise comparativa do valor da utilidade nas possíveis combinações de 

resultados compostos, Thaler (1985) infere quatro princípios com relação à codificação 

integrada/segregada: (a) segregar ganhos; (b) integrar perdas; (c) cancelar perdas contra 

grandes ganhos; (d) segregar silver linings.  

Os princípios são confirmados através de uma pesquisa na qual quatro problemas 

dessa natureza são apresentados os participantes.  

Problema 1: é dado à ao Sr. A dois bilhetes de loterias esportiva. Ele ganha $50 

em um bilhete e $25 em outro. Ao Sr. B é dado um único bilhete. Ele ganha $75. 

Qual deles ficou mais feliz?  

A maioria (56%) responde A, confirmando o princípio de segregar ganhos.  

Problema 2: o Sr. A recebe uma carta da Receita Federal dizendo que houve um 

erro de cálculo de seu imposto de renda, e que ele deve $100. Ele recebe no 

mesmo dia uma carta similar da Receita de seu estado, dizendo que ele deve $50. 

O Sr. B recebe a mesma carta da Receita Federal comunicando uma dívida de 

&150. Qual deles ficou mais frustrado?  

A maioria (66%) responde A, confirmando o princípio de integrar perdas.  
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Problema 3: o Sr. A ganha $100 em um bilhete lotérico. Em um acidente, ele 

danifica um item do seu apartamento e tem que pagar $80 ao proprietário do 

imóvel. O Sr. B ganha $20 em um bilhete lotérico. Qual deles ficou mais feliz? 

A maioria (61%) responde B, confirmando o princípio de cancelar perdas em 

relação aos ganhos.  

Problema 4: o Sr. A teve seu carro danificado no estacionamento e gastou $200 

com reparos. No mesmo dia, ele ganhou $25 em um bilhete lotérico. O Sr. B 

gastou $175 em reparos de seu carro, também danificado no estacionamento. 

Qual deles ficou mais frustrado? 

A maioria (63%) responde B, confirmando o princípio de segregar as silver 

linings.  

A CM considera que os quatro princípios são aplicados tanto situações neutras, 

como nos problemas apresentados, como em situações onde há ambiguidade, em que os 

ganhos ou perdas se referem à uma expectativa. Por exemplo, o recebimento de bônus 

com valor inferior a uma expetativa pode ser codificado tanto de maneira segregada (uma 

perda) como integrada (um ganho reduzido).    

O passo seguinte da CM é a utilização da estrutura de codificação de ganhos e 

perdas na análise das transações. A exemplo da TP, a CM também considera a utilidade 

em função de pontos de referência, porém a traduz essa relação em termos de preço. A 

teoria propõe a distinção entre a utilidade de aquisição, na qual o valor de um bem é 

comparado ao seu preço de aquisição, e utilidade de transação, na qual o valor do bem é 

comparado ao seu preço de referência, percebido como “preço justo”. O valor total de 

uma transação w é a soma dos valores υ das utilidades de aquisição e de transação 

conforme Equação 5. 

w(z, p, p*) = υ(p̅ + p) + υ(–p: –p*)                                    (5) 

Em que:  

z é um determinado bem  

p é o preço atual de z  

p* é o preço de referência de z, ou o preço percebido como justo de z 

p̅ é o preço de equivalência de z, ou o preço que torna a escolha entre p e 

z indiferente 
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Ao fazer essa distinção, a CM considera cada transação como um processo 

individual, que sofre influência do preço de referência, o que torna conveniente que cada 

unidade de um bem específico tenha seu próprio rótulo.  

O terceiro componente da CM são as regras de orçamento. As restrições de 

orçamento tendem a fazer com que despesas sejam agrupadas em categorias e 

consideradas de forma temporal, o que influencia no processo decisório.  

Conforme Equação 6, o processo decisório de compra de um bem z pelo preço p 

é formalmente modelado como: 

 

 

𝑤(z,p,p∗)

p
>  𝑘𝑖𝑡                                                    (6) 

 

 Em que:  

𝑘𝑖𝑡 é a restrição orçamentária da categoria i no período t  

 

Ao avaliar a possível aquisição de um bem ou serviço, as pessoas se questionarão 

se estão violando sua restrição especifica para aquela categoria naquele período. Essa 

tendência é uma explicação à violação do princípio econômico da fungibilidade, dos 

Exemplos 1 e 3 apresentados. Um outro aspecto das regras de orçamento é o fato de que 

em geral altos k se referem a categorias de bens sedutores, como artigos de luxo. Nessas 

categorias, muitas vezes há preferência por receber os bens na forma de presentes a 

comprá-los, o que explica a anomalia descrita no Exemplo 4.  

A combinação dos sistemas de ganhos e perdas, da utilidade das transações e das 

regras de orçamento fornece as bases da CM, que se propõe como uma teoria híbrida de 

economia e psicologia.                
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2.2.3 O Efeito de Disposição 

 

Um padrão observado no mercado financeiro entre investidores é o de que estes 

tendem a manter ativos que estão tendo perdas e vender rapidamente ativos que estão 

tendo ganhos, ao que Shefrin & Statman, (1985) denominaram Efeito de Disposição - 

ED. Os autores analisam o ED sob a forma de uma teoria descritiva que se baseia na 

Teoria do Prospecto, Contabilidade Mental, além de outros dois elementos, a Aversão ao 

Arrependimento e o Autocontrole.  

Para analisar o ED com base na TP, os autores apresentam o seguinte problema:   

Um investidor comprou há um mês uma ação pelo valor de $50 que na data atual 

é negociada à $40. Ele deve escolher entre vender o papel nesse momento ou 

deixá-lo investido por mais um período. Assume-se que no próximo período a 

ação possa se valorizar $10 ou desvalorizar $10, e ambos resultados tem a mesma 

probabilidade de ocorrência. É assumido que não há impostos ou custos de 

transação. 

Pela TP, o problema é então traduzido no seguinte prospecto:  

A) Vender a ação e realizar uma perda certa de $10 (-10) 

B) Manter a ação no período, com perda esperada de -$10 (.5*-20) + (.5*0)        

Os resultados são negativos pois o investidor, ao fazer o enquadramento (framing) 

do prospecto, teve como ponto de referência o preço de aquisição do ativo de $50. Como 

a escolha está contida no domínio das perdas, onde a curva “S” é convexa, haverá 

preferência pelo risco como forma de maximizar o valor pelo investidor. Dessa forma, a 

TP prediz que o investidor escolherá B e manterá a ação por mais um período. Isso implica 

na disposição do investidor em manter suas ações quando está perdendo, e por analogia, 

vender seus papéis quando está tendo ganhos.  

Shefrin & Statman, (1985) argumentam ainda que como curva “S” é mais ingrime 

na região dos valores negativos próximos de zero, os investidores terão preferência de 

manter as ações que estejam nessa região mesmo quando a probabilidade de reversão da 

perda for inferior a 50%, ou eja, com resultado esperado da escolha arriscada inferior ao 

da perda certa.  
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O segundo elemento do ED é a influência da CM. Os autores consideram como 

característica da CM que influencia o ED a tendência dos tomadores de decisões de 

segregarem diferentes tipos de apostas em contas separadas, e então aplicarem as regras 

da PT ignorando possíveis interações. Dessa forma, quando um investidor compra ação, 

uma nova conta mental é aberta cujo ponto de referência natural é o preço de aquisição. 

À medida que o preço da ação varia ao longo do tempo, o saldo da conta é recalculado 

observando a diferença entre o preço atual e o preço de referência.  

Para demonstrar a influência da CM,  Shefrin & Statman utilizam o exemplo do 

tax swap no mercado norteamericano, que consiste em uma operação de compra e venda 

de ações em que o investidor, para obter benefícios tributários de uma ação que se 

desvalorizou, realiza o prejuízo vendendo essa ação e ao mesmo tempo compra ações de 

uma empresa similar, de mesmo risco e retorno esperado assumidos. Ainda que o tax 

swap seja uma opção de melhor resultado para os investidores, muitos optam por não 

vender suas ações. Shefrin & Statman, (1985) sugerem que o ED surge como 

consequência da relutância do investidor em fechar suas contas mentais com prejuízos. 

Dentre as possíveis explicações para esse comportamento, estão a esperança que o 

investidor tem de reverter a perda e vender a ação pelo menos no zero a zero, e o fato da 

realização da perda ser percebida como uma prova do mal julgamento do investidor 

acerca de sua estratégia.     

O terceiro elemento chave do ED é o viés da Aversão ao Arrependimento.  

Arrependimento “é um sentimento emocional associado ao conhecimento ex post de que 

uma decisão passada diferente seria melhor do que a escolhida. A contrapartida positiva 

do arrependimento é o orgulho” (Shefrin & Statman, 1985 p.781).  

No entanto, dado que a frustração ao perder uma quantia em dinheiro parece ser 

maior que o prazer associado à obtenção da mesma quantia, como argumentam 

Kahneman & Tversky (1979), há também uma assimetria entre esses dois sentimentos, 

em que o arrependimento será mais forte. Isso também pode ser entendido pela análise 

dos preços de venda como novos pontos de referência da curva “S” da TP. Dada a 

convexidade no domínio das perdas, um papel vendido com prejuízo que apresente 

posterior valorização terá um valor de arrependimento (comparando o preço atual em 

relação ao preço de venda) maior do que um papel vendido com ganhos e que 

posteriormente sofra a mesma valorização. Dessa forma, a Aversão ao Arrependimento 

fará com que investidores relutem a vender seus papéis quando no domínio das perdas.  
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O quarto ponto associa o ED a um problema de Autocontrole. A decisão de venda 

de um papel pode ser interpretada como a antecipação ou postergação dos sentimentos de 

arrependimento e orgulho. O ato de realizar um ganho está associado ao orgulho imediato, 

ainda que possa haver arrependimento no futuro. Analogamente, manter papéis com 

perdas significa postergar o arrependimento. Para explicar o problema do autocontrole, 

os autores recorrem à Teoria Econômica do Autocontrole (Thaler & Shefrin, 1981), que 

aborda o problema como um conflito de agência intrapessoal entre uma parte racional (o 

planejador) e uma parte emocional (o executor). Eles argumentam que o ED emerge de 

uma falha no autocontrole do executor, na medida em que essa parte, agindo emoções, 

mantém papéis com perdas para adiar o arrependimento e vendem os papéis com ganhos 

rapidamente para acelerar o sentimento de orgulho decorrente de terem escolhido 

corretamente no passado. O planejador, como forma de contrapor esse efeito, recorre a 

técnicas comumente utilizadas entre os traders, como regras de liquidação de perdas pré-

definidas ou ordens do tipo stop loss.  

Dentre os estudos que buscaram a confirmação empírica do ED, destaca-se o 

trabalho de Odean (1998), que  analisou aproximadamente 100 mil transações de 

investidores individuais entre 1987 e 1993 e identificou a preferência pela realização de 

papéis com ganhos em relação aos papéis com perdas, com exceção dos meses de 

dezembro, quando investidores realizam perdas por motivação tributária. Ele concluiu 

que o ED reduz os retornos subsequentes dos portfólios, uma vez que os retornos futuros 

dos papéis vendidos superam os dos papéis mantidos. No mercado brasileiro, Lucchesi 

Yoshinaga & Castro Jr. (2015) analisaram 51 fundos de ações do mercado brasileiro entre 

2002 e 2008 e, utilizando um modelo logit, evidenciaram que papéis com maior retorno 

tem maior probabilidade de serem vendidos pelos gestores, consistente com o efeito 

disposição. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nessa seção são apresentadas evidências empíricas da relação risco-retorno 

considerando os principais modelos de precificação de ativos e suas medidas de risco 

associadas, bem como os possíveis fatores explicativos do fenômeno da Anomalia do 

Baixo Risco. 

 

 A Anomalia do Baixo Risco  

 

A Anomalia do Baixo Risco, encontrada na literatura como Volatility Effect, Low 

Volatility Anomaly, Low Risk Anomaly, Idiosyncratic Volatility Puzzle, diz respeito ao 

fenômeno que, contra intuitivamente aos modelos tradicionais de precificação de ativos 

que partem da premissa da aversão ao risco, observa que de forma ampla ativos mais 

seguros oferecem retornos esperados superiores aos ativos mais arriscados. O fenômeno 

é ilustrado na Figura 10 pelas retas de inclinação abaixo e acima à Linha de Mercado de 

Capitais – LMC proposta por Sharpe (1964). 

 

Figura 10: Relação risco-retorno e a Anomalia do Baixo Risco. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Blitz & van Vliet (2007). 
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Quando analisada pela ótica do CAPM, a Anomalia do Baixo Risco se verifica na 

medida em que um conjunto de ativos de menor beta geram retornos superiores aos ativos 

de maior beta, criando uma linha risco-retorno com inclinação para baixo (Figura 11). 

Isso também implica numa relação inversa entre os alfas (spread de alfa). 

 

Figura 11: Relação beta-retorno e a Anomalia do Baixo Risco. 

 

Fonte: elaborado pelo Autor com base em Blitz & van Vliet (2007). 

 

A Anomalia do Baixo Risco é observada desde a década de 1970.  Para Baker, 

Bradley, & Wurgler (2011), a proposição de que ativos arriscados têm retornos mais altos 

em média tem sido difícil de sustentar empiricamente com base na história dos retornos 

das ações nos EUA. 

 

3.1.1 Retorno de Ativos e Risco Sistemático  

 

A abordagem empírica da análise do trade-off risco-retorno surge na literatura com 

estudos que buscaram testar a validade do CAPM, especificamente a relação entre o 

coeficiente beta e os retornos esperados.  
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A hipótese de uma relação positiva do coeficiente beta com retornos esperados é 

confirmada em alguns estudos e não em outros, dependendo do país e do período 

examinado (Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam, 2001).  

Black, Jensen, & Scholes (1972), analisaram dados cross-sectional de empresas 

norte-americanas entre 1931 e 1965 e encontraram evidências de que a linha do trade off 

risco-retorno seria menos inclinada do que o CAPM supõe. Além disso, ao dividir a 

amostra em quatro subperíodos, os pesquisadores encontraram uma relação risco-retorno 

negativa no subperíodo 1957-1965, ao qual eles se referiram como um “sinal errado” do 

coeficiente beta. Os autores também observaram que betas mais baixos estão relacionados 

com alfas (intercepto da regressão de retornos em excesso) mais altos.  

Com o mesmo objetivo, Haugen & Heins (1975) analisaram uma grande amostra 

de empresas norte-americanas entre 1941 e 1971 e obtiveram  o coeficiente beta negativo 

no período, caracterizando a inversão do trade-off risco-retorno. Os autores concluíram o 

estudo com as seguintes afirmações:   

 

“De fato, nossos resultados indicam que, a longo prazo, as carteiras 

de ações com menor variação nos retornos mensais 

experimentaram retornos médios maiores do que suas contrapartes 

"mais arriscadas". As implicações disso não são claras. Mas parece 

que a busca de novas teorias sobre o preço relativo dos ativos em 

face dos atributos diferenciais caracterizados como "risco" não 

terminaram” (Haugen & Heins 1975 p.782). 

 

Ambos estudos trouxeram evidências de que a relação entre o risco sistemático 

medido pelo coeficiente beta e retorno esperado não se materializaria como prediz o 

CAPM.  

Já Fama & MacBeth (1973), utilizando uma abordagem metodológica distinta dos 

trabalhos anteriormente citados, concluíram que a relação risco-retorno seria na média 

positiva para a amostra de empresas norte-americanas entre 1935 e 1968, a despeito de 

variações do coeficiente em subperíodos de análise. No entanto, os autores sugerem a 
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existência de variáveis omitidas aparentemente correlacionadas ao beta do CAPM e que 

afetariam os retornos: 

 

“[...] não podemos rejeitar a hipótese do modelo de dois parâmetros 

de que nenhuma medida de risco, além do risco do portfólio, afeta 

sistematicamente os retornos médios” (Fama & Macbeth 1973 

p.633). 

 

 Novos parâmetros associados ao risco motivaram os estudos de Fama & French 

(1992), que analisaram empresas norte-americanas entre 1941 e 1990 e identificaram que 

a relação risco-retorno é “flat” quando medida pelo beta, sugerindo que apenas o risco 

sistemático não explicaria a aversão ao risco, porém, a relação é positiva quando 

controlada pelos fatores tamanho e relação market-to-book das empresas. Estas 

evidências foram a base do modelo de 3-fatores proposto por Fama & French (1993). 

 Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam (2001), no entanto, avaliam que a 

interpretação de regressões que utilizam fatores que contém os preços dos ativos, como 

market-to-book, é controversa, na medida em que esse tipo de variável pode ser proxy 

tanto para risco como para um erro de precificação dos ativos pelos investidores. Os 

autores propõem um modelo em que a relação risco-retorno é positiva quando o risco é 

separado das variáveis associadas ao erro de precificação, e concluem que: 

 

“Embora os investidores interpretem mal a matriz de covariância 

dos retornos, o tradicional beta do CAPM ainda pode ser útil para 

prever retornos” (Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam 2001 

p.956). 

 

 Frazzini & Pedersen (2014) analisaram papéis de empresas norte-americanas entre 

1926 e 2012 e evidenciaram que empresas de altos betas possuem baixos alfas, 

consistente com a linha flat de Black, Jensen, & Scholes (1972) e Fama & French (1992). 

Eles também observaram papéis de empresas de outros 19 países no período 1984-2012, 
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e encontraram a mesma relação em 18 dos 19 países analisados. Os autores demonstraram 

ainda que uma carteira alavancada composta por uma posição comprada em ativos com 

baixo beta e outra vendida em ativos com alto beta, resultando portfólio de beta igual a 

zero, apresenta retornos em excesso positivos, o que caracterizaria a Anomalia do Baixo 

Risco sob as premissas do CAPM.  

 

3.1.2 Retorno de Ativos e Volatilidade  

 

 A volatilidade, medida pelo desvio padrão dos retornos de um ativo, é uma medida 

do risco geral de um ativo, capturando tanto o risco sistemático quanto o risco 

idiossincrático.  

 Estudos mais antigos, como o de French, Schwert, & Stambaugh (1987) 

analisaram empresas de capital aberto norte-americanas no período de 1928 à 1984, e 

econtraram evidências de uma relação positiva entre volatilidade e prêmio de risco 

esperado. No entanto, eles observaram que a variabilidade dos retornos realizados era 

grande demais para que fosse proposto um modelo dessa relação sem levar em conta 

outras variáves explicativas:   

 

“Outras variáveis que podem afetar os prêmios de risco esperados 

devem ser integradas a esta análise, bem como diferentes medidas 

de risco variável no tempo” (French, Schwert, & Stambaugh 1987 

p.27). 

 

 Já Blitz & van Vliet (2007), em estudo abrangendo aproximadamente duas mil 

empresas de vários países entre 1985 e 2006, econtraram retornos superiores entre os 

papéis de menor volatilidade, mesmo quando controlados os efeitos tamanho, book-to-

market e momento (retornos passados). Resultados similares foram encontrados por 

Baker, Bradley, & Wurgler (2011), que analisaram o retorno de ações no mercado norte 

americano entre 1968 e 2008, e observaram que o retorno de papéis de menor risco, 
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medido tanto pelo coeficiente beta quanto pela volatilidade, superaram os retornos de 

papéis de maior risco, configurando a Anomalia do Baixo Risco.  

 

3.1.3 Retorno de Ativos e Risco Idiossincrático  

 

 O risco idiossincrático refere-se a características intrínsecas dos ativos. Os 

primeiro estudos que abordaram a volatilidade idiossincrática não encontraram 

evidências de uma relação com retornos esperados, como Fama & MacBeth (1973), ou 

encontraram relação positiva, como Lintner (1965).  

 Estudos mais recentes, no entanto, questionam esses resultados ao apresentarem 

novas evidências empíricas. Ang, Hodrick, Xing, & Zhang (2006), argumentaram que 

trabalhos anteriores não capturavam corretamente a relação pois não examinam a 

volatilidade idiossincrática no nível individual de ações ou não classificavam os dados 

diretamente por esse fator. Os autores, utilizando como medida de risco idiossincrático 

os resíduos da regressão do modelo de 3-fatores de Fama & French (1993), analisaram 

empresas do mercado norte-americano entre 1963 e 2000 e sua relação entre retorno e 

volatilidade idiossincrática do mês anterior, e encontraram que as ações com baixa 

volatilidade idiossincrática apresentaram retornos mais altos, concluindo: 

 

 

“Portanto, os padrões cross-sectional de retorno esperado 

encontrados ao classificar pela volatilidade idiossincrática 

apresentam uma espécie de quebra-cabeça” (Hodrick, Xing, & 

Zhang 2006 p.297). 

 

 Esses resultados são corroborados por Blitz & van Vliet (2007) analisando a 

volatilidade num horizonte mais longo, de três anos. Seguindo a mesma linha, 

Stambaugh, Yu, & Yuan (2015) associaram a volatilidade idiossincrática ao erro de 

precificação ativos. Como consequência, ações com alta (baixa) volatilidade 

idiossincrática estariam sobrevalorizadas (subvalorizadas) e por essa razão apresentam 

retornos mais altos (baixos). Os autores observam ainda que esse efeito é assimétrico, 
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sendo mais forte entre as ações de alta volatilidade, que explicaria o fenômeno ser 

observado para a média do cross-section. 

  Wang, Yan, & Yu (2017) analisaram ações do mercado norte americano no 

período de 1964 a 2014, e trouxeram evidências de que a relação risco-retorno, medida 

pelo beta, volatilidade e volatilidade idiossincrática é positiva entre as ações nas quais os 

investidores estão obtendo ganhos, porém negativa entre ações nas quais os investidores 

estão tendo perdas. 

 

3.1.4 Possíveis Causas da Anomalia do Baixo Risco 

 

 Apesar da Anomalia do Baixo Risco ser bem documentada na literatura, suas 

possíveis causas ainda são debatidas. Quanto à natureza teórica, as explicações para a 

Anomalia do Baixo Risco podem ser divididas em um grupo que associa o fenômeno à 

aspectos racionais do mercado, e que, portanto, poderiam ser explicados pelas Teorias de 

Finanças Modernas, e um segundo grupo, que associa o fenômeno a aspectos irracionais 

dos investidores com sua explicação residindo nas Teorias Comportamentais de Finanças. 

Cabe-se ressaltar que os aspectos explicativos racionais e irracionais não são excludentes, 

o que significa que o fenômeno pode ser resultante da combinação de fatores dos dois 

grupos.  

 Dentre os aspectos racionais, Blitz & van Vliet (2007) apontam que a anomalia 

poderia estar associada ao pouco aproveitamento do efeito de alavancagem com ativos de 

baixo risco nas carteiras, na medida em que investidores tem dificuldades em tomar 

empréstimos ou em fazer operações de venda descoberta. Sem a possibilidade de 

alavancar suas carteiras, investidores que buscam maiores retornos terão que recorrer aos 

ativos mais arriscados, o que implica que esses papéis fiquem sobrevalorizados. Um 

segundo aspecto, apontado por Blitz & van Vliet (2007) e Baker, Bradley, & Wurgler 

(2011), é uma prática ineficiente da indústria caracterizada pelos benchmarks de 

investidores institucionais, que funcionariam como limitadores de arbitragem ao mesmo 

tempo que desencourajariam a alocação em papéis de baixo risco, tornando essas ações 

subvalorizadas.  

 Com relação a observação de comportamentos irracionais entre os investidores, a 

preferência por loterias é apontado como uma possível explicação por Blitz & van Vliet 
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(2007), Barberis & Huang (2008), Baker, Bradley, & Wurgler (2011). Sobre esse efeito, 

Kumar (2009) argumenta que jogos de aposta influenciariam as atitudes das pessoas em 

relação aos seus investimentos e elas teriam preferência por ativos com características de 

loterias: baixo preço, alta volatilidade e assimetria (distribuição dos retornos) positiva.  

 A preferência por loterias analisado por Barberis & Huang (2008) pela ótica da 

Teoria do Prospecto, prevê que investidores dão maior peso as caudas das distribuição 

dos retornos dos ativos, que representam eventos de baixa probabilidade. Os autores 

argumentam que ativos cuja distribuição dos retornos é positivamente assimétrica serão 

sobrevalorizados, e tenderão a apresentar retornos em excesso médios negativos. Baker, 

Bradley, & Wurgler (2011) argumentam que vieses de representatividade, em que os 

investidores acreditam que eventos extremos de retorno observados no passado têm maior 

probabilidade de se repetir, e de excesso de confiança, reforçariam a preferência por 

loterias, gerando uma damanda não fundamentada por ações de maior risco. A preferência 

por loterias como explicação da anomalia também converge com o modelo de “realização 

de utilidade” proposto por  Barberis & Xiong (2012), que associa a atitude em relação ao 

risco dos investidores à realização de ganhos ou perdas.    

 Wang, Yan, & Yu (2017) atribuem a Anomalia do Baixo Risco à Dependência do 

Preço de Referência – DPR, um efeito previsto pelas Teoria do Prospecto e Contabilidade 

Mental em que o preço de referência pode ser entendido como a diferença entre o preço 

atual de um ativo e o preço no momento da aquisição pelo investidor. A DPR sugere que 

a atitude em relação ao risco depende do preço de referência, e que uma vez que 

investidores estejam no domínio das perdas, eles deixarão de ser avessos ao risco. Como 

resultado a relação risco-retorno se tornará negativa. Wang, Yan, & Yu (2017) também 

sugerem que anomalia pode ser reforçada pelos efeitos de disposição e de sobre reações 

às notícias, na medida em que eles alteram irracionalmente a demanda dos ativos.   

 

3.1.5 Evidências no Brasil 

 

 De acordo com Giovannetti, Cavalcante, Chague, & Silveira (2016), não há 

consenso em relação às evidências da existência do prêmio pelo risco de mercado no 

Brasil.  Segundo levantamento dos autores, dentre 133 estimativas de prêmio de risco de 
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mercado no Brasil realizadas até o ano de 2015, 41 obtiveram relação risco-retorno 

positiva, 18 obtiveram relação negativa e 74 resultados não significantes.  

 Em estudo mais recente, Garcia & Santos (2018) ao analisar empresas brasileiras 

de capital aberto entre 2001 e 2016, observou que empresas com menor volatilidade 

apresentaram maiores retornos quando comparadas com empresas com maior 

volatilidade. Além disso, o autor observou que alto beta se traduziu em maiores retornos 

apenas para empresas pequenas. 

 Quanto aos estudos que se dedicaram a analisar a Anomalia do Baixo Risco a 

partir do desempenho de carteiras de baixa volatilidade, foi observado que esse tipo de 

carteira produziu retornos superiores aos seus benchmarks de maior risco no mercado 

brasileiro.  É o caso dos estudos de Rubesam, & Beltrame (2013), que comparou o 

desempenho de uma carteira de baixa volatilidade no período de 1998 à 2011,  de  

Samsonescu, De Morais, & De Macêdo (2016) que observou que carteiras de menor risco 

apresentaram, em média, um retorno aproximadamente 50% superior entre 2003 e 2013, 

e de França (2017), que observou que o portfólio de baixa volatilidade apresentou um 

retorno anual 15,5% maior que o portfólio de maior volatilidade entre 2003 e 2017. Reis 

(2018) também observou a anomalia em carteiras no período entre 2002 e 2018, mesmo 

quando controlados os efeitos tamanho, valor, momento e liquidez.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Com base na pergunta de pesquisa (o efeito da Dependência do Preço de 

Referência – DPR é um fator explicativo da Anomalia do Baixo Risco no contexto 

brasileiro?), a abordagem metodológica envolve a construção de um modelo cuja variável 

chave é uma proxy para Ganhos de Capital não Realizados – CGO. A variável CGO, 

calculada conforme Grinblatt & Han (2005), que captura o comportamento dos 

investidores de forma agregada,  busca mensurar o valor que o investidor obterá naquele 

momento caso liquide sua posição investida em determinado ativo.  

Para atingir o objetivo geral de pesquisa, ou seja, verificar o efeito da Dependência 

do Preço de Referência, observado por meio do CGO, na relação de risco-retorno de 

empresas no contexto brasileiro propõe-se a seguinte hipótese: 

A relação risco-retorno é positiva entre ações de alto CGO e negativa entre ações 

com baixo CGO.  

Dessa forma, a partir da confirmação da validade da hipótese será possível afirmar 

que a distorção na relação risco-retorno observada no contexto brasileiro pode ser 

atribuída ao efeito da DPR.  

Para testar a hipótese toma-se como objeto de análise o cross-section dos retornos 

em uma amostra de ações de empresas brasileiras no período entre 1995 e 2019 com 

dados são extraídos da base Capital IQ. A partir do cálculo dos CGOs, são realizadas 

análises de ordenação e dupla ordenação com base nos valores de CGO e proxies de risco 

respectivamente. As medidas de risco utilizadas são o beta do modelo CAPM (risco 

sistemático) e a volatilidade dos retornos, calculados conforme Baker, Bradley, & 

Wurgler (2011). A segunda parte da análise da relação entre CGO e risco-retorno é 

realizada por meio de regressões do tipo Fama & MacBeth (1973). Os aspectos 

metodológicos são apresentados e discutidos em detalhes adiante nesta seção. 

 

 Amostra, Coleta e Tratamento de Dados 
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Compõe a amostra de pesquisa as ações de empresas negociadas na B³. Para um 

total de 440 papéis, foram coletados da base de dados Capital IQ os dados diários de (1) 

preço de fechamento,  (2) volume negociado, (3) número de ações, (4) beta com janela 

móvel de 5 anos que utiliza como benchmark o índice MSCI-ACWI e (5) valor contábil 

da ação. Dados de prêmio de risco no Brasil foram coletados da página da web do Centro 

de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças – FGV EESP conforme Sanvicente 

(2017), e as taxas livre de risco coletadas da base de dados de Damodaran (2020), 

disponível na página da web Damodaran Online. As demais variáveis utilizadas nas 

análises foram calculadas.  

Com relação ao tratamento dos dados, é utilizado um beta único para as empresas 

com mais de uma classe de ação ou empresas que possuem units negociadas, sendo o beta 

do papel mais negociado, conforme disponível na base de dados Capital IQ.  

Toma-se como horizonte de análise o período entre julho de 1994 e julho de 2020, 

de modo a compreender o período pós estabilidade econômica com o Plano Real. Esse 

período está dividido em duas partes: o primeiro, composto pelos cinco anos iniciais, é 

utilizado para cálculo da volatilidade dos retornos (RETVOL) e Ganhos de Capital não 

Realizados (CGO), e o segundo período, entre 2000 e 2020 são realizadas as análises, na 

qual são consideradas as empresas com o mínimo de cinco anos de histórico de dados.  

 

 Variáveis do Modelo de Análise 

 

Os Ganhos de Capital não Realizados (CGO), variável chave do modelo, 

correspondem ao valor que o investidor obterá naquele momento caso liquide sua posição 

investida em determinado ativo, conforme descrito anteriormente. A variável é calculada 

conforme Grinblatt & Han (2005) pela Equação 7:  

 

𝐶𝐺𝑂𝑡 =  
𝑃𝑡−1− 𝑅𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
                                                    (7) 

 

Em que:  
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P é o preço da ação no período t; 

RP é o preço de referência agregado da ação no período t. 

  

 Valores de CGO negativos indicam que os investidores de forma agregada estão 

no domínio das perdas, ou seja, estão obtendo perdas não realizadas no papel, ao passo 

que CGO positivos indicam que os investidores estão no domínio dos ganhos. Os períodos 

são calculados em base semanal.     

 O preço de referência - RP reflete o preço médio de aquisição do papel de forma 

agregada pelos investidores, sendo calculado sob a Equação 8: 

 

 

𝑅𝑃𝑡 =  ∑ (𝑉𝑡−𝑛 ∏[1 − 𝑉𝑡−𝑛+𝜏]

𝑛−1

𝜏=1

) 𝑃𝑡−𝑛

260

𝑛=1

 

           

 

Em que: 

 RP é o preço de referência agregado da ação no período t;  

V é o giro (TURNOVER) das ações no período t, calculado pela razão 

entre volume negociado e quantidade de ações disponíveis; 

P é o preço da ação no período t. 

 

 Conforme (8), o Preço de Referência é determinado pela diferença de preços entre 

os períodos e pelo giro das ações. Como exemplo, um papel que era negociado a $100 e 

passou a valer $120 no período seguinte, e que teve um giro de 50% no período, tem 

como preço de referência o valor de $110, refletindo que metade dos investidores 

mantiveram o papel adquirido por $100 e a outra metade o adquiriram por $120. Esse 

mecanismo é calculado de forma encadeada por 260 períodos semanais (cinco primeiros 

anos do horizonte de análise), pois como o giro semanal em geral é uma pequena fração 

do total de ações, quanto maior o número de períodos anteriores considerados, melhor a 

estimativa do Preço de Referência.     

(8) 
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 Com relação aos retornos das ações, não é utilizado o valor ajustado de 

dividendos. Em termos práticos o ajuste de dividendos pode ou não ser utilizado para 

determinar os pontos de referência, uma vez que os ganhos provenientes dos dividendos 

são indiferentes para efeitos de tributação (Odean, 1998). 

 Como variáveis de medida de risco dos ativos, são utilizadas o coeficiente beta do 

CAPM (BETA), calculado com janela móvel de cinco anos e disponível da base Capital 

IQ,  e a volatilidade dos retornos (RETVOL), calculada como desvio padrão dos retornos 

mensais de cinco anos anteriores, ambos conforme abordagem de Wang, Yan, & Yu 

(2017). 

 

 Técnicas e Procedimentos de Análise 

 

4.3.1 Ordenação e Dupla Ordenação de Cross-section 

 

A primeira etapa de análise consiste em uma ordenação simples, em que são 

analisados os dados de risco e retorno do cross-section com base nos valores defasados 

dos CGOs. Baseado em Wang, Yan, & Yu, (2017), no início de cada mês, as ações da 

amostra com valor contábil de equity não negativo são ordenadas pelo valor do CGO da 

última semana do mês anterior e a partir desse ranking são constituídos três portfólios, e 

então calculados os retornos anormais médios ponderados pelo valor do equity para cada 

deles. Para o cálculo dos retornos anormais é utilizado o modelo CAPM, com prêmios de 

risco dos equities obtidos de acordo com Sanvicente (2017), e as taxas livres de risco 

conforme Damodaran (2020). Compõe o portfólio no início de cada mês as ações de 

empresas que tem pelo menos cinco anos de dados disponíveis, e os portfólios são 

rebalanceados a cada mês.  

Na segunda etapa de análise é feita a dupla ordenação, que consiste na divisão de 

cada um dos três portfólios da etapa anterior em três portfólios adicionais ordenados por 

uma variável de proxy de risco defasada em um mês, totalizando nove portfólios 

ordenados. Essa etapa é feita tanto para a variável BETA quanto para a RETVOL. O 

objetivo final da análise de dupla ordenação é observar as diferenças na relação risco-
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retorno entre os portfólios formados por papéis com alto e com baixo CGO e verificar 

uma possível influência do CGO sobre o trade-off risco-retorno. Também é possível 

verificar se houve diferença de resultado entre as medidas de risco adotadas.  

 

4.3.2 Regressões de Fama-Macbeth 

 

Nesta etapa, a análise consiste em testar estatisticamente o CGO como fator 

explicativo do risco-retorno de ativos por meio de um modelo econométrico. O objetivo 

final é verificar a significância da variável CGO sobre o retorno, bem como sua interação 

com as medidas de risco BETA e RETVOL, quando controlada pelas variáveis 

explicativas tradicionais. São variáveis de controle o tamanho da empresa (LOGME), o 

valor book-to-market (BM), o momento, calculado como retornos acumulados passados 

de horizonte de um mês (MOM -1,0), doze meses (MOM -12,-1) e trinta e seis meses 

(MOM -12,-1), o índice de iliquidez (ILLIQ), calculado conforme Amihud (2002) como 

a média do último ano da razão entre retorno absoluto diário e volume diário negociado, 

e o turnover (TURNOVER), calculado como a razão entre o volume de ações negociado 

no período e o número total de ações. As variáveis independentes são winsorizadas a 1% 

e 99%, de forma a excluir potenciais efeitos causados por outliers no modelo. 

Para realizar a análise é utilizado o método de regressões dos dados cross-section 

de Fama & MacBeth (1973), sob o seguinte modelo (Equação 9).  

 

𝑅 =  𝛼 + 𝛽1 x 𝐶𝐺𝑂 +  𝛽2 x 𝑃𝑅𝑂𝑋𝑌 +  𝛽3 x 𝐵𝑀 +  𝛽4 x 𝐿𝑂𝐺𝑀𝐸 +

 𝛽5 x 𝑀𝑂𝑀(−1,0) +  𝛽6 x 𝑀𝑂𝑀(−12, −1) +  𝛽7 x 𝑀𝑂𝑀(−36, −12) +

 𝛽8 x 𝑇𝑈𝑅𝑁𝑂𝑉𝐸𝑅 +  𝛽9 x 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 +  𝜀 

 

Em que:  

R é o retorno mensal da ação no período t +1;  

CGO é ganho de capital não realizado do período t;  

PROXY é a medida de risco do período t; 

(9) 



49 
 

 

 

BM é valor book-to-market do período t; 

LOGME é logaritmo natural do market equity.do período t; 

MOM (-1,0) é retorno acumulado da ação do período t - 1 a t;   

MOM (-12, -1) é retorno acumulado da ação do período t - 12 a t -1;  

MOM (-36, -12) é retorno acumulado da ação do período t - 36 a t -12;  

TURNOVER é giro da ação no período t. 

ILLIQ é o índice de iliquidez da ação no período t 

 

 

4.3.3 Análise de Sub Amostra de Ações com Maior Liquidez 

 

 Wang, Yan, & Yu (2017) apontam que alguns fenômenos de precificação de 

ativos deixariam de ser observados a medida em que ações pouco líquidas estão presentes 

na amostra. Dessa forma, é realizado uma análise de regressões dos dados cross-section 

de Fama & MacBeth (1973) adicional considerando uma sub amostra de ações mais 

líquidas. Para constituir a sub amostra são consideradas as ações com índice de iliquidez 

de Amihud (2002) inferiores a 1. O índice é calculado como a média do ano anterior da 

razão entre retorno absoluto diário e volume diário negociado. Esse corte representa uma 

redução de 26.742 observações da amostra original de 129.696 observações, ou 

aproximadamente 20%.  
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Análise dos Ganhos de Capital não Realizados  

 

O cross-section dos Ganhos de Capital não Realizados – CGO no período de 

análise está representados na Figura 12. Os dados compreendem o período entre janeiro 

de 2000 e julho de 2020. A linha acima do valor zero indica que os investidores, em sua 

média, estão no domínio dos ganhos naquele período. É possível observar uma grande 

dispersão dos valores entre os percentis 10 e 90 ao longo do tempo, característica 

importante para a análise de heterogeneidade da relação risco-retorno nos níveis de CGO, 

como observa Wang, Yan, & Yu (2017).  Também se nota o comportamento dos CGOs 

nos períodos de maior aversão ao risco, como nos anos de 2001, 2008 e 2016 e 2020, 

anos afetados por crises, e se observa maior variação no conjunto do percentil inferior em 

relação ao conjunto do percentil superior.     

 

Figura 12: Série temporal do cross-section de percentis de CGO. 

 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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 Elaboração e Análise de Portfólios  

 

5.2.1 Análise de Ordenamento Simples por CGO defasado 

 

A primeira análise constitui a elaboração de três portfólios baseados no ranking 

dos CGOs defasados. Seguindo Wang, Yan, & Yu (2017), no início de cada mês, os 

papéis de empresas com patrimônio líquido não negativo são ordenados pelo valor do 

CGO da última semana do mês anterior e agrupados de forma a constituir três portfólios. 

Os portfólios são rebalanceados mensalmente. A Tabela 1 apresenta a média ponderada 

pelo valor de mercado do equity dos retornos anormais (Ab_RET) de cada portfólio, o 

desvio padrão (σ(Ab_RET)) e o cálculo da estatística t (t-stat) para diferenças das médias.  

 

Tabela 1: Retornos anormais médios dos portfólios de CGO defasado. 

 

Portfólio Ab_RET σ(Ab_RET) 

P1 0,0030 0,1355 

P2 0,0086 0,1056 

P3 0,0098 0,1003 

P3 - P1 0,0068  

t-stat 1,5372   

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

 

Os portfólios P1 e P3 representam os portfólios com baixo CGO e com alto CGO, 

respectivamente. Na média, os papéis dos portfólios com baixo e alto CGO apresentam 

retornos anormais no mês subsequente estatisticamente iguais, resultado inconsistente 

com Wang, Yan, & Yu (2017), que encontraram retornos superiores nos portfólios com 

alto CGO.  

A Tabela 2 resume as principais características dos portfólios, contendo as médias 

ponderadas por valor do equity das variáveis CGO, LOGME (calculado como logaritmo 

do valor de mercado do equity), BM (relação book-to-market), ILLIQ  (índice de iliquidez 

calculado conforme Amihud (2002), MOM (momento, calculado como retorno 
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acumulado dos doze meses anteriores), BETA (beta do CAPM), MARKET % (percentual 

do valor de mercado em relação ao valor total da amostra) e TURNOVER (turnover, 

calculado como a razão entre volume negociado e número de ações).  

 

Tabela 2: Características dos portfólios de CGO defasado 

 

Painel A     

Portfólio CGO LOGME BM ILLIQ 

P1 -0,2287 10,4774 0,9583 18,6088 

P2 0,0729 10,4300 0,6618 6,5964 

P3 0,2881 10,7436 0,4884 9,3311 

P3 - P1 0,5168 0,2662 -0,4699 -9,2777 

t-stat 35,1811 0,4917 -13,1234 -9,796 
 

    
Painel B     

Portfólio MOM BETA MARKET % TURNOVER 

P1 -0,0913 0,8663 0,2035 0,0735 

P2 0,1290 0,9299 0,3446 0,0668 

P3 0,3786 0,9116 0,3927 0,0385 

P3 - P1 0,4699 0,0453 0,1892 -0,0351 

t-stat 30,2941 0,9725 13,4931 -10,252 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Observa-se que os Ganhos de Capital não Realizados são em média de -22,8% 

entre papéis de baixo CGO e 28,8% entre papéis de alto CGO. Papéis com alto CGO, que 

representam 39% do valor de mercado da amostra, têm maior valor de mercado em 

relação ao valor contábil, são mais líquidos, tem maior retorno anormal acumulado nos 

últimos doze meses, porém menor turnover quando comparado aos papéis com baixo 

CGO.  Já com relação ao beta e ao tamanho da empresa, não há diferença significante 

entre os portfólios.  

 

5.2.2 Análise de Ordenamento Simples por Proxy de Risco 

 

Para realizar esta análise são constituídos três portfólios baseados no ranking das 

proxies de risco dos papéis da amostra defasados em um período. As proxies são o beta 

do CAPM (BETA) e a volatilidade dos retornos (RETVOL), ambos calculados em janela 
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móvel de cinco anos. Na Tabela 3 são apresentados os valores médios ponderados por 

valor do equity do BETA (Painel A) e RETVOL (Painel B), os retornos anormais 

(Ab_RET) dos portfólios e a estatística t (t-stat) para diferenças das médias.  

 

Tabela 3: Portfólios de proxy de risco e retornos anormais. 

 

  Painel A   

Portfólio BETA BETA Ab_RET 

P1 0,0934 0,0901 

P2 0,6130 0,0091 

P3 1,1459 0,0071 

P3 - P1 1,0526 -0,0831 

t-stat 42,8465 -1,1347 
 

  
Painel B   

Portfólio_RETVOL RETVOL Ab_RET 

P1 0,0791 0,0251 

P2 0,1114 0,0103 

P3 0,2907 0,0211 

P3 - P1 0,2116 -0,0041 

t-stat 14,0998 -0,1920 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Observa-se que há variabilidade de risco significativa entre os portfólios. 

Considerando o beta, o portfólio P1 tem beta médio de 0,09 e o portfólio P3 tem beta 

médio de 1,14, uma variação de 1,05 entre os dois portfólios. Considerando a volatilidade 

dos retornos, a variação é de 0,21 entre os portfólios de menor e maior volatilidade. Com 

relação aos retornos anormais do mês subsequente ponderado pelo valor de mercado dos 

equities, os portfólios de ambas proxies de risco possuem retornos anormais 

estatisticamente iguais. No entanto, observa-se no Painel A uma relação monotônica 

decrescente dos valores de retornos anormais, algo não observado no Painel B. 

 

5.2.3 Análise de Duplo Ordenamento  

 

Nesta análise, são criados três portfólios adicionais baseados no ranking das 

proxies de risco para cada um dos três portfólios baseados no ranking dos CGOs 
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defasados do item 5.2.1, totalizando nove portfólios. A Tabela 4 apresenta a média dos 

retornos anormais ponderada pelo valor de mercado dos equities em cada portfólio e o 

cálculo da estatística t (t-stat) para diferenças das médias. 

 

Tabela 4: Análise de duplo ordenamento proxy x CGO 

 

Painel A Portfólio CGO  
Portfólio BETA P1 P2 P3 Dif. de Dif. 

P1 0,0218 0,0107 0,0099  
P2 -0,0012 0,0110 0,0120  
P3 0,0012 0,0070 0,0086  
P3 - P1 -0,0206 -0,0037 -0,0013 0,0193 

t-stat -2,4148 -0,8306 -0,2817 1,9894 

     

     

Painel B Portfólio CGO  
Portfólio RETVOL P1 P2 P3 Dif. de Dif. 

P1 -0,0038 0,0074 0,0059  
P2 0,0158 0,0026 0,0133  
P3 0,0250 0,0239 0,0153  
P3 - P1 0,0288 0,0165 0,0095 -0,0193 

t-stat 2,9045 2,2249 1,448 -1,6262 

 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Pelo Painel A é possível observar que os ativos de baixo risco apresentam retornos 

estatisticamente superiores considerando o portfólio com baixo CGO e estatisticamente 

iguais no portfólio de alto CGO, configurando uma heterogeneidade na relação risco-

retorno entre os níveis de CGO.  Esses resultados convergem com o estudo de Wang, 

Yan, & Yu (2017).  Ademais, verifica-se que há uma relação decrescente da diferença de 

retornos nos portfólios CGO, sendo -0,0206 em P1, -0,0037 em P2 e -0,0013 em P3, com 

uma diferença de diferenças estatisticamente significante de 0,0193, também sugerindo a 

influência do valor do CGO na relação risco-retorno. Esse padrão, no entanto, não se 

repete no Painel B, em que há uma relação risco-retorno positiva significante nos 

portfólios P1 e P2.   
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 Análise das Regressões de Fama-Macbeth 

 

A análise de duplo ordenamento apresentada na seção anterior permitiu avaliar de 

maneira simples e intuitiva a relação entre o CGO, risco e retorno. Já a análise por meio 

de regressões de Fama-Macbeth tem como objetivo verificar estatisticamente o papel do 

CGO como variável explicativa dos retornos no cross-section e sua relação com as 

medidas de risco e variáveis tradicionais utilizadas na previsão de retornos. A Tabela 5 

apresenta os resultados do modelo de regressão da Equação 9 da seção 4.3.2.  Os 

resultados das regressões utilizando como proxy de risco o beta do CAPM e volatilidade 

dos retornos são apresentados no Painel A e Painel B respectivamente.  

Tabela 5: Resultados das Regressões de Fama-Macbeth. 

 

 

Painel A Regressão: 

Variável 1A 2A 3A 4A 

CGO -0,01226186** -0,01181338** -0,00315221 -0,00442142 

BETA 
 

-0,00118469 0,00012879 0,003691 

BM 
  

0,0053493*** 0,00568801*** 

LOGME 
  

-0,00048942 -0,00121117 

ILLIQ 
  

-0,00001473 -0,0000133 

TURNOVER 
   

0,01118582 

MOM (-1, 0) 
   

0,02189712 

MOM (-12, -1) 
   

0,00954153 

MOM (-36, -12) 
   

0,00305793 

cons 0,01642152*** 0,0175349*** 0,01188436** 0,01280229** 

R² 0,02 0,02 0,12 0,18 

     
Painel B Regressão: 

Variável 1A 5A 6A 7A 

CGO -0,01226186** -0,01268406*** -0,0028461 -0,0079062 

RETVOL 
 

-0,02070878 0,00071193 0,00731583 

BM 
  

0,00580103*** 0,00542927*** 

LOGME 
  

0,00008814 -0,00064498 

ILLIQ 
   

0,02181833 

TURNOVER 
   

-0,0000143 

MOM (-1, 0) 
   

0,01138973 

MOM (-12, -1) 
   

0,01182736** 

MOM (-36, -12) 
   

0,0019716 

cons 0,01642152*** 0,01890184*** 0,00701585 0,0112189 

R² 0,02 0,04 0,09 0,17 

 legenda: *p<.1; **p<.05; ***p<.01  
 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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Na Tabela 5 é possível observar que quando se considera como medida de risco 

tanto o beta (BETA) como a volatilidade (RETVOL), (Painéis A e B) o CGO possui 

significância estatística a 95% de confiança no modelo, ao passo que as proxies de risco 

não possuem significância estatística. O R² das regressões 2A e 5A são 0,02 e 0,04 

respectivamente. Na medida em que são inseridas as variáveis de controle a variável CGO 

perde significância, ainda que o R² do modelo aumente. 

A análise com da sub amostra com ações de empresas mais líquidas, representada 

pelas ações com índice de iliquidez inferior a 1 calculado conforme Amihud (2002) é 

apresentada na Tabela 6.  

Tabela 6: Resultados das Regressões de Fama-Macbeth em sub amostra. 

 

Painel A Regressão: 

Variável 1B 2B 3B 4B 

CGO 0,01643087*** 0,01447157** 0,0175907*** 0,00816315 

BETA  0,00381771 0,00809869 -0,00034399 

BM   -0,00095351 -0,00031685 

LOGME   -0,00036248 0,00007711 

ILLIQ    -0,00667247 

TURNOVER    -0,01819841 

MOM (-1, 0)    0,01096689 

MOM (-12, -1)    0,00064981 

MOM (-36, -12)    -0,00585659* 

cons 0,01121999** 0,00766233 0,00650869 0,0117992 

R² 0,05 0,12 0,22 0,35 

     
Painel B Regressão: 

Variável 1B 5B 6B 7B 

CGO 0,01643087*** 0,01715581*** 0,02277097** 0,00310562 

RETVOL  -0,02580228 -0,07220581 -0,05224395 

BM   0,00049374 -0,00070829 

LOGME   -0,00076268 0,00012714 

ILLIQ    -0,00521811 

TURNOVER    -0,02355149 

MOM (-1, 0)    0,02131182 

MOM (-12, -1)    0,0016091 

MOM (-36, -12)    -0,00719498** 

cons 0,01121999** 0,01447175 0,02642255 0,02015395 

R² 0,05 0,11 0,20 0,35 

 legenda: *p<.1; **p<.05; ***p<.01  
 

Fonte: elaborado pelo Autor. 
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A principal diferença em relação aos resultados com a totalidade da amostra é a 

inversão do sinal do coeficiente do CGO, que é positivo, consistente com Grinblatt & Han 

(2005) e Wang, Yan, & Yu (2017). O coeficiente CGO é significante nos modelos 1B, 

2B e 3B, e não apresenta significância nos modelos 4B e 7B. Além disso, o poder 

explicativo dos modelos considerando a sub amostra aumenta em relação à amostra 

completa, o que reforça a hipótese da interferência da liquidez dos papéis da amostra nos 

resultados.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do controverso universo de resultados entre os estudos que buscaram 

relacionar empiricamente o retorno de ativos ao seu risco, este estudo se concentrou na 

análise da Anomalia do Baixo Risco no contexto brasileiro e uma possível explicação a 

partir da Dependência do Preço de Referência – DPR, conforme proposto por Wang, Yan, 

& Yu (2017), com base nas Teorias de Finanças Comportamentais, utilizando um modelo 

cuja variável chave é uma proxy para Ganhos de Capital não Realizados – CGO, proposto 

por Grinblatt & Han (2005). 

Com relação a hipótese de pesquisa levantada de que a relação risco-retorno é 

positiva entre ações de alto CGO e negativa entre ações com baixo CGO, dentre as 

análises realizadas, a dupla ordenação do cross-section por CGO e beta do CAPM 

defasados (Tabela 4, Painel A) confirmou a hipótese. Foi possível observar uma relação 

risco retorno negativa quando o CGO é baixo, e positiva quando o CGO é alto, 

confirmado pela diferença do spread risco-retorno entre os portfólios baseados no CGO 

defasado. Esse resultado reforça a hipótese de Dependência do Preço de Referência, em 

que investidores têm aversão ao risco quando estão no domínio dos ganhos, mas 

tolerância ao risco quando estão no domínio das perdas.  

Quanto ao objetivo verificar estatisticamente o papel do Preço de Referência, por 

meio do CGO como variável explicativa dos retornos no cross-section e sua relação com 

as medidas de risco e variáveis tradicionais utilizadas na previsão de retornos, os 

resultados do modelo econométrico com regressões de Fama-Macbeth mostraram que o 

CGO tem um papel explicativo dos retornos futuros e é uma variável que pode agregar 

aos modelos que utilizam proxies de risco.  

Como limitações da pesquisa, é possível apontar algumas limitações do universo 

amostral. A primeira diz respeito ao tamanho, considerando que o mercado brasileiro 

ainda conta com um número reduzido de ações negociadas em bolsa quando comparado 

com outros mercado, notadamente o norte-americano. A segunda limitação é o período 

de análise limitado, dado o fato de se utilizar o período a partir do início do Plano Real. 

Uma terceira limitação da amostra é a baixa liquidez dos ativos, que pode comprometer 

a clareza dos resultados desse tipo de análise.  
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Além das limitações da amostra, há uma limitação de pesquisa quanto a 

metodologia com a utilização de uma proxy para Ganhos de Capital não Realizados que 

sintetiza o comportamento dos investidores de forma agregada e não individual. Essa 

limitação poderia ser superada com a utilização de dados por transação dos ativos e por 

tipo de investidor, que trariam mais precisão de análise e poderiam evidenciar diferenças 

de comportamento entre diferentes perfis de investidores, como investidores individuais 

e institucionais, por exemplo.  

Por fim, sugere-se como tema para futuras pesquisas uma abordagem do tema que 

também considere como um potencial fator explicativo para a Anomalia do Baixo Risco 

as assimetrias dos retornos. Seguindo a hipótese da preferência por loterias pelos 

investidores, ativos que apresentam maior assimetria de retornos também poderão ter um 

trade-off negativo no domínio das perdas.  
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8 APÊNDICES 

 

 APÊNDICE 1 - Resultados das Regressões de Fama-Macbeth 

 

Modelo 1A 

 

 

 

 

Modelo 2A 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0164215   .0035326     4.65   0.000     .0094618    .0233813

       CGO_w    -.0122619   .0051274    -2.39   0.018    -.0223637     -.00216

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.0337

                                                 Prob > F          =    0.0176

                                                 F(  1,   234)     =      5.72

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     48711

xxxxxxxx

                                                                              

       _cons     .0175349   .0031582     5.55   0.000     .0113128     .023757

      BETA_w    -.0011847   .0032383    -0.37   0.715    -.0075646    .0051952

       CGO_w    -.0118134   .0049541    -2.38   0.018    -.0215738    -.002053

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.0617

                                                 Prob > F          =    0.0563

                                                 F(  2,   234)     =      2.91

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     48711
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Modelo 3A 

 

 

 

 

Modelo 4A 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0118844   .0049123     2.42   0.016     .0022063    .0215624

     ILLIQ_w    -.0000147   .0000233    -0.63   0.527    -.0000606    .0000311

     LOGME_w    -.0004894   .0006532    -0.75   0.454    -.0017764    .0007975

        BM_w     .0053493   .0015432     3.47   0.001      .002309    .0083896

      BETA_w     .0001288    .003393     0.04   0.970    -.0065559    .0068135

       CGO_w    -.0031522   .0039188    -0.80   0.422    -.0108729    .0045685

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.1228

                                                 Prob > F          =    0.0066

                                                 F(  5,   234)     =      3.31

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     47517

                                                                              

       _cons     .0128023   .0057556     2.22   0.027     .0014628    .0241418

      M_36_w     .0030579   .0035035     0.87   0.384    -.0038446    .0099604

      M_12_w     .0095415   .0064452     1.48   0.140    -.0031565    .0222395

       M_1_w     .0218971   .0151062     1.45   0.149    -.0078645    .0516587

     ILLIQ_w    -.0000133   .0000234    -0.57   0.570    -.0000594    .0000328

  TURNOVER_w     .0111858   .0293248     0.38   0.703    -.0465886    .0689602

     LOGME_w    -.0012112    .000742    -1.63   0.104     -.002673    .0002507

        BM_w      .005688    .001614     3.52   0.001     .0025082    .0088678

      BETA_w      .003691   .0057464     0.64   0.521    -.0076304    .0150124

       CGO_w    -.0044214   .0043345    -1.02   0.309    -.0129611    .0041182

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.1832

                                                 Prob > F          =    0.0075

                                                 F(  9,   234)     =      2.58

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     47517
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Modelo 5A 

 

 

 

Modelo 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0189018    .004703     4.02   0.000     .0096362    .0281675

    RETVOL_w    -.0207088   .0257363    -0.80   0.422    -.0714133    .0299957

       CGO_w    -.0126841   .0046858    -2.71   0.007    -.0219158   -.0034523

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.0487

                                                 Prob > F          =    0.0068

                                                 F(  2,   234)     =      5.10

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     48711

                                                                              

       _cons     .0070158   .0105742     0.66   0.508     -.013817    .0278487

     LOGME_w     .0000881    .001801     0.05   0.961    -.0034601    .0036364

        BM_w      .005801   .0019354     3.00   0.003      .001988     .009614

    RETVOL_w     .0007119   .0371953     0.02   0.985    -.0725686    .0739925

       CGO_w    -.0028461   .0038448    -0.74   0.460    -.0104209    .0047287

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.0920

                                                 Prob > F          =    0.0019

                                                 F(  4,   234)     =      4.39

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     48700
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Modelo 7A 

 

 

 

Modelo 1B 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0112189    .007352     1.53   0.128    -.0032656    .0257034

      M_36_w     .0019716    .001785     1.10   0.270    -.0015451    .0054883

      M_12_w     .0118274   .0046263     2.56   0.011     .0027129    .0209418

       M_1_w     .0113897   .0141126     0.81   0.420    -.0164143    .0391938

     ILLIQ_w    -.0000143    .000023    -0.62   0.536    -.0000597    .0000311

  TURNOVER_w     .0218183   .0266666     0.82   0.414     -.030719    .0743556

     LOGME_w     -.000645   .0006143    -1.05   0.295    -.0018553    .0005654

        BM_w     .0054293   .0016165     3.36   0.001     .0022445     .008614

    RETVOL_w     .0073158   .0424365     0.17   0.863    -.0762906    .0909223

       CGO_w    -.0079062   .0052375    -1.51   0.133    -.0182249    .0024125

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.1779

                                                 Prob > F          =    0.0029

                                                 F(  9,   234)     =      2.89

                                                 Num. time periods =       235

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     47517

                                                                              

       _cons       .01122   .0043896     2.56   0.011     .0025715    .0198685

       CGO_w     .0164309   .0061592     2.67   0.008     .0042958     .028566

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.0571

                                                 Prob > F          =    0.0082

                                                 F(  1,   232)     =      7.12

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959
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Modelo 2B 

 

 

 

 

Modelo 3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0076623   .0049347     1.55   0.122    -.0020602    .0173849

      BETA_w     .0038177    .005467     0.70   0.486    -.0069537    .0145891

       CGO_w     .0144716    .006723     2.15   0.032     .0012256    .0277175

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.1229

                                                 Prob > F          =    0.0887

                                                 F(  2,   232)     =      2.45

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959

                                                                              

       _cons     .0065087   .0095622     0.68   0.497    -.0123311    .0253485

     LOGME_w    -.0003625   .0008777    -0.41   0.680    -.0020918    .0013669

        BM_w    -.0009535   .0019982    -0.48   0.634    -.0048905    .0029834

      BETA_w     .0080987   .0058598     1.38   0.168    -.0034465    .0196439

       CGO_w     .0175907   .0063694     2.76   0.006     .0050415    .0301399

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.2232

                                                 Prob > F          =    0.0340

                                                 F(  4,   232)     =      2.65

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959
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Modelo 4B 

 

 

 

 

Modelo 5B 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .0117992    .010723     1.10   0.272    -.0093278    .0329262

      M_36_w    -.0058566   .0032227    -1.82   0.070     -.012206    .0004929

      M_12_w     .0006498   .0070277     0.09   0.926    -.0131966    .0144962

       M_1_w     .0109669   .0198627     0.55   0.581    -.0281675    .0501012

  TURNOVER_w    -.0181984   .0201646    -0.90   0.368    -.0579275    .0215307

     ILLIQ_w    -.0066725    .006676    -1.00   0.319    -.0198258    .0064809

     LOGME_w     .0000771   .0011784     0.07   0.948    -.0022446    .0023988

        BM_w    -.0003169   .0022506    -0.14   0.888     -.004751    .0041173

      BETA_w     -.000344   .0044546    -0.08   0.939    -.0091207    .0084327

       CGO_w     .0081631   .0085471     0.96   0.341    -.0086768    .0250031

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.3578

                                                 Prob > F          =    0.4901

                                                 F(  9,   232)     =      0.94

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959

                                                                              

       _cons     .0144717   .0111137     1.30   0.194     -.007425    .0363685

    RETVOL_w    -.0258023   .0753286    -0.34   0.732    -.1742178    .1226132

       CGO_w     .0171558   .0062904     2.73   0.007     .0047622    .0295494

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.1120

                                                 Prob > F          =    0.0253

                                                 F(  2,   232)     =      3.74

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959
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Modelo 6B 

 

 

 

 

Modelo 7B 

 

 

                                                                              

       _cons     .0264226   .0367185     0.72   0.472    -.0459219     .098767

     LOGME_w    -.0007627   .0011434    -0.67   0.505    -.0030154    .0014901

        BM_w     .0004937   .0026086     0.19   0.850    -.0046458    .0056332

    RETVOL_w    -.0722058   .2091446    -0.35   0.730    -.4842713    .3398597

       CGO_w      .022771   .0114298     1.99   0.048     .0002515    .0452905

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.2080

                                                 Prob > F          =    0.0526

                                                 F(  4,   232)     =      2.38

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959

                                                                              

       _cons     .0201539   .0130142     1.55   0.123    -.0054872    .0457951

      M_36_w     -.007195   .0033343    -2.16   0.032    -.0137643   -.0006257

      M_12_w     .0016091   .0081608     0.20   0.844    -.0144697    .0176879

       M_1_w     .0213118   .0259572     0.82   0.412    -.0298301    .0724537

  TURNOVER_w    -.0235515   .0250395    -0.94   0.348    -.0728854    .0257825

     ILLIQ_w    -.0052181   .0073852    -0.71   0.481    -.0197687    .0093325

     LOGME_w     .0001271    .001221     0.10   0.917    -.0022786    .0025329

        BM_w    -.0007083   .0023549    -0.30   0.764    -.0053479    .0039314

    RETVOL_w     -.052244   .0468846    -1.11   0.266     -.144618    .0401301

       CGO_w     .0031056   .0093869     0.33   0.741    -.0153889    .0216002

                                                                              

  Foward_RET        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Fama-MacBeth

                                                                              

                                                 avg. R-squared    =    0.3538

                                                 Prob > F          =    0.3968

                                                 F(  9,   232)     =      1.06

                                                 Num. time periods =       233

Fama-MacBeth (1973) Two-Step procedure           Number of obs     =     17959


