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  RESUMO 
 
 
 
 

 
 

Partindo dos conceitos estabelecidos pela Hipótese dos Mercados Eficientes 

(HME), a qual questiona  a validade da  Análise  Gráfica, e considerando as 

críticas  feitas  à  HME   pelos  defensores   das   assim  chamadas  Finanças 

Comportamentais, e outros,  este  estudo  procurou detectar  a  existência de   

uma    relação   entre   os   sinais   gráficos    observados    no   dia-a-dia   do 

mercado de  ações brasileiro  e as tendências que lhes sucedem, durante  um 

período de  8 anos,  para  um  número de papéis. Os resultados obtidos neste 

trabalho  evidenciam  a   existência  de   tal  relação,  sugerindo  a   validade   

da  utilização  da   Análise   Gráfica  como  instrumento  para  a  previsão de  

preços  no   mercado  de  ações    brasileiro,     no      período      considerado. 
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             ABSTRACT 
 
 
 
 

 
 
  Based  on  the  principles  established  by  the  Efficient  Market  Hypothesis 

  (EMH), which  argues  that  the  Technical  Analysis  is of  no value in order 

to  predict  future  prices  of  securities,  and  considering the criticism to the 

EMH  by  the  advocates of the so called Behavioral Finance, and others, this 

work   tried  to detect  the existence  of  a  relationship  between  the  graphic 

signals observed  day by day  in the  Brazilian  stock  market  and  the trends 

which  happen after  these  signals, within a period  of  8  years, for a number  

of  securities. The  results  obtained  from  this  study  offer  evidence of   the 

existence   of     such   a    relationship,    suggesting    the   validity   of    the  

Technical   Analysis  as   an   instrument   to   predict    security    prices    in   

the         Brazilian          stock         market           within         that         period.  

iv 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Situação problema 

 

A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) parte do pressuposto que os investidores são 

racionais e decidem sobre seus investimentos sempre no sentido de maximizar o lucro. A 

HME admite também que os preços refletem todas as informações disponíveis, o que faz com 

que não seja possível prever o preço futuro de um ativo a partir de preços passados, pois todas 

as informações já estariam incorporadas ao preço. Essa imprevisibilidade já havia sido 

defendida por Bachelier em sua tese de doutoramento , em 1900, onde ele argumentava que 

não era possível prever preços das ações pois os mesmos podiam tanto subir ou cair com igual 

probabilidade, ou seja, 50%. Esperava-se que os preços seguissem, portanto, um random walk, 

ou caminho aleatório, ou seja, o preço futuro seria independente do preço passado.  

 

A análise gráfica, portanto, não seria de nenhuma utilidade no sentido de prever preços. O 

mesmo poderia ser dito a respeito da análise fundamentalista. 

 

No entanto, o que se observa na prática entra em conflito com a teoria. Existem empresas de 

consultoria que oferecem recomendações de investimento no mercado de ações baseadas em 

análise gráfica. Existem também cursos sobre o assunto, sem contar a vasta literatura referente 

ao tema. Departamentos de pesquisas de bancos de investimento e empresas de consultoria 

fornecem indicações de investimentos a suas carteiras administradas, ou clientes, baseadas na 

análise fundamentalista. 

Isso representaria então um desperdício de tempo e recursos em pesquisas cujos resultados são 

questionados pela teoria.  

 

Existe, portanto, um problema a ser pesquisado. 
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1.2 Justificativa da pesquisa 

 

Alguns autores como Grossman e Stiglitz (1980) questionam a HME, alegando que as 

informações não estariam igualmente disponíveis a todos os investidores, pois existiriam 

informações com custo, que favoreceriam àqueles que delas pudessem tirar proveito, 

caracterizando uma assimetria informacional. 

 

Outros autores, como Fischer Black (1986), por exemplo, apresentam  argumentos contrários à 

HME, alegando que o investidor nem sempre tem atitudes racionais, pois outros fatores, como 

o ruído, por exemplo, poderiam estar influenciando suas decisões de investimento. 

As Finanças Comportamentais argumentam que fatores comportamentais, como as heurísticas 

(Kahneman, Slovic e Tversky, 2001) e a forma de proposição (framing) (Kahneman e 

Tversky, 1979) , por exemplo, interferem na percepção do risco e na avaliação de alternativas, 

conduzindo, não raro, a decisões não racionais, as quais nem sempre visam à maximização do 

lucro. 

 

Deste cenário – onde,  por um lado a HME alega a disponibilidade plena de informações e a 

racionalidade das decisões de investimento, questionando a utilidade da análise gráfica, e, por 

outro lado, o questionamento da ampla disponibilidade de informações e as finanças 

comportamentais, que criticam a HME – surgiu o interesse em estudar a validade da análise 

gráfica no mercado brasileiro. 

 

Stiglitz ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2001 por seu trabalho a respeito da 

Assimetria Informacional. A análise gráfica representa informação com custo. 

 

Kahneman ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002 pelo estudo das Finanças 

Comportamentais. A análise gráfica reflete o comportamento dos investidores. 

 

Tais fatos comprovam a importância e utilidade desses assuntos, justificando, nesse contexto, 

a pesquisa do tema proposto. 
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1.3 Objetivo da pesquisa 

 

Partindo da exposição dos temas Hipótese dos Mercados Eficientes e Finanças 

Comportamentais, este trabalho tem por objetivo mostrar a validade da análise gráfica no 

mercado de ações brasileiro, através de uma avaliação estatística da ocorrência dos sinais 

gráficos e sua relação com as tendências que lhes sucedem. 

 

1.4       Metodologia do trabalho 

 

Segundo Murphy (1986), os padrões gráficos refletem certas figuras estudadas pela  análise 

gráfica. Esses padrões são figuras (p.ex. triângulos, ombro-cabeça-ombro, etc) ou tendências 

que se repetem no tempo, em maior ou menor freqüência.  

 

Para efeito deste trabalho, o termo sinal gráfico será definido como a confirmação de um 

padrão, figura ou tendência (conforme exposto nos itens 2.3.5 e 2.3.8), e entendido como uma 

indicação do comportamento que se espera que a seqüência de preços apresente, a partir da 

observação desse sinal. 

Assim, a confirmação de uma tendência de alta (baixa) seria um sinal de que as cotações 

seguintes irão subir (cair). A confirmação do rompimento de uma tendência de alta (baixa) 

seria um sinal de que as cotações seguintes não mais seguirão a tendência anterior.  

Desta forma, neste trabalho, um sinal será considerado verdadeiro quando  fizer com que a 

seqüência de preços se comporte de acordo com o previsto pela teoria. Caso contrário, será 

considerado como um sinal falso. Por exemplo: 

• Se após a confirmação de uma tendência de alta (baixa) os preços subirem (caírem), o 

sinal é verdadeiro. Se, ao contrário, caírem (subirem), o sinal é falso. 

• Se após a confirmação do rompimento de uma tendência de alta (baixa) os preços 

voltarem a subir (cair) segundo a tendência anterior, o sinal é falso. Em qualquer outra 

condição o sinal é considerado verdadeiro. 

• Se após um sinal de confirmação (reversão) os preços continuarem na (reverterem a)  

tendência anterior, o sinal será verdadeiro. Caso contrário, o sinal será falso. 
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Este trabalho analisará os sinais observados em 10 papéis  (o próprio índice Bovespa mais 9 

ações que o compõem, quais sejam: Petrobrás PN, Eletrobrás PN, Vale do Rio Doce PNA, 

Bradesco PN, Cemig PN, Itaú PN, Usiminas PNA, Sid. Nacional ON e Sid. Tubarão PN), dia-

a-dia, durante o período de 8 anos compreendido entre 2/01/1995 e 30/12/2002, classificando-

os em verdadeiros e falsos e computando a respectiva ocorrência, no sentido de detectar uma 

relação entre os sinais e as tendências que lhes sucedem. 

 

Assim sendo, podem ser estabelecidas as hipóteses de pesquisa deste trabalho: 

 

 

Hipótese Nula (H0) 

 

 

 Os   sinais   indicativos  considerados pela Análise Gráfica 

 não  têm  relação com as tendências que lhes sucedem, não 

 sendo  possível,   portanto,  prever   tendências  futuras  de  

preços  a  partir  de  informações   históricas  ou  passadas. 

 

 

Hipótese Alternativa (H1) 

 

 

 Os  sinais  indicativos    considerados pela  Análise  Gráfica 

 têm     relação    com   as   tendências    que   lhes   sucedem,  

possibilitando,  portanto, a previsão de  tendências  futuras   

de preços a  partir de informações  históricas  ou  passadas. 

 

 

 

A rejeição da Hipótese Nula H0 traria então indícios da validade da análise gráfica, enquanto 

instrumento de previsão de preços, no mercado de ações brasileiro. 
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Capítulo 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Os Mercados Eficientes 

 

2.1.1  Introdução 

 

O objetivo do mercado de capitais é propiciar a transferência de fundos entre emprestadores 

(poupadores) e tomadores  (produtores) de forma eficiente. Indivíduos ou empresas podem ter 

um excesso de oportunidades de investimentos produtivos com taxas de retorno esperadas que 

excedam a taxa de captação determinada pelo mercado, porém fundos não suficientes para 

tirar vantagem de todas essas oportunidades. Desta forma, tomadores e emprestadores estarão 

em uma melhor situação se mercados de capitais eficientes forem utilizados para facilitar 

transferências de recursos (Copeland & Weston, 1988, p.330). 

 

Particularizando para o caso das ações, Bernstein (1993, pp. 298-299) argumenta: 
 “O mercado de ações é mais do que um lugar onde os negociadores compram e vendem pedaços de participação 

em companhias. É mais do que um meio para dar vazão a poupanças ou fonte de financiamentos para empresas 

procurando mais recursos. É mais do que um instrumento para avaliação de companhias gigantescas. É mais do 

que um meio para transformar ativos fixos em uma forma líquida que possa ser convertida em dinheiro. O 

mercado de ações é todas essas coisas. Não poderia ser uma delas sem ser as outras, igualmente. Se o mercado 

falhasse em aproximar compradores de vendedores, as ações não seriam líquidas, e as transações para comprá-las 

ou vendê-las não poderiam ser facilmente revertidas. Se as ações não fossem líquidas as companhias achariam 

muito mais cara a obtenção de recursos e, como resultado, cresceriam mais lentamente. Se o mercado não fosse 

um lugar onde as pessoas pudessem negociar frações da propriedade das empresas, seria bastante mais difícil 

atribuir um valor confiável às empresas que nele são transacionadas. Se o mercado não proporcionasse liquidez e 

não estabelecesse um valor para as empresas, não atrairia as pessoas para negociar as ações em circulação nem 

comprar ações recém emitidas. Sem o mercado de ações, as negociações seriam como o mercado para casas, onde 

o proprietário vende a casa inteira, e não apenas um pedaço dela. Quando uma casa é vendida, apenas os 

negociadores sabem qual foi o preço. Com a negociação tão difícil, tão cara, tão rara e tão secreta, compradores e 

vendedores poucas vezes saberão se estabeleceram o preço correto ou se não poderiam ter fechado um melhor 

negócio com alguma outra pessoa. Se ninguém souber se o preço está certo ou não, ninguém terá outra maneira 

de procurar o melhor valor no mercado, o melhor ao preço.” 
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2.1.2 Definição 

 

Copeland e Weston (1988, pp. 330-331) definem um mercado como  eficiente, em termos de 

alocação de recursos, quando os preços são determinados de forma a igualar as taxas 

marginais de retorno (ajustadas pelo risco) para todos os tomadores e poupadores. Nesse 

mercado, recursos escassos de poupadores são alocados aos investimentos produtivos de 

forma que todos sejam beneficiados. Essa definição é importante para destacar o contraste 

existente entre mercados de capitais eficientes e mercados de capitais perfeitos. Para que um 

mercado de capitais seja considerado perfeito são necessárias algumas condições: 

• Os mercados funcionam sem atrito, (numa analogia aos modelos utilizados na 

Mecânica), ou seja, não existem custos de transação ou impostos, todos os ativos são 

perfeitamente divisíveis e negociáveis e não existem restrições. 

• Existe competição perfeita entre o mercado de produtos e o mercado de ações. No 

mercado de produtos, isso quer dizer que todos os produtores fornecem bens e serviços 

a um custo médio mínimo, e no mercado de ações, isso significa que todos os 

participantes são tomadores de preços. 

• Os mercados são eficientes em informação, isto é, a informação não tem custo e é 

recebida simultaneamente por todos os indivíduos. 

• Todos os indivíduos são racionais e maximizadores de utilidade,  

onde utilidade pode ser definida, de acordo com  Pindyck e Rubinfeld (1999, p.95), como o 

nível de satisfação que uma pessoa obtém ao consumir um bem ou exercer uma atividade.  

 

Ainda sob a ótica de Copeland e Weston (1988, p.331), a eficiência do mercado de capitais  é 

muito menos restritiva que a noção de mercado perfeito acima delineada. 

Num mercado de capitais eficiente, os preços refletem plena e instantaneamente todas as 

informações relevantes disponíveis. Isso quer dizer que quando os ativos são negociados os 

preços são indicações corretas  para a alocação de capital. 

 

Segundo Fama (1976, p.133), “um mercado de capitais eficiente é aquele mercado que é 

eficiente em processar as informações. Os preços dos títulos observados em qualquer instante 

estão baseados na avaliação ‘correta’ de toda informação disponível naquele instante.        
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Num mercado eficiente os preços ‘refletem plenamente’ as informações disponíveis. Um 

mercado de capitais eficiente é um importante componente do sistema capitalista. Em tal 

sistema, o ideal é um mercado onde os preços são sinais exatos para a alocação de capitais. 

Isto é, quando as empresas emitem títulos para financiar suas atividades, esperam obter preços 

‘justos’, e quando investidores fazem escolhas entre títulos  que representam a propriedade das 

atividades das empresas, podem fazê-lo pagando preços ‘justos’. Em suma, se o mercado de 

capitais funcionar sem restrições na alocação de recursos, o preço dos títulos deve ser um bom 

indicador de valor.” 

Posteriormente, Fama (1995, p.2) argumenta: “um mercado ‘eficiente’ é definido como um 

mercado onde existe um grande número de maximizadores racionais de lucro competindo 

ativamente, cada qual tentando prever o valor futuro de mercado de cada título individual, e 

onde importantes informações correntes  são prática e livremente disponíveis a todos os 

participantes. Num mercado eficiente, os preços reais dos títulos individuais já refletem os 

efeitos das informações baseadas tanto em eventos que já ocorreram quanto naqueles que o 

mercado espera que venham a ocorrer no futuro. Em outras palavras, num mercado eficiente, 

em qualquer instante o preço real de um título será uma boa estimativa de seu valor 

intrínseco.” 

 

Damodaran (2003, p.184) define como eficiente o mercado onde o preço de mercado é uma 

estimativa não tendenciosa do valor real do investimento, ou seja, os preços podem ser 

maiores ou menores que o valor real desde que estes desvios sejam aleatórios, o que implica 

que haja uma probabilidade igual de que uma ação esteja sub ou superavaliada em qualquer 

instante de tempo e que estes desvios não sejam correlacionáveis com qualquer variável 

observável. Se os desvios dos preços de mercado em relação aos valores reais forem 

aleatórios, nenhum grupo de investidores deveria ser capaz de consistentemente encontrar 

ações sub ou supervalorizadas utilizando qualquer estratégia de investimentos. 
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2.1.3 A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) 

 

Segundo Jensen  (1978, p.96) a Hipótese dos Mercados Eficientes é um importante conceito 

que foi se tornando  cada vez mais aceito a partir do renascimento do interesse pelo tema ao 

final dos anos 60 e início dos 70, sob a rubrica “Theory of Random Walks”. The “Theory of 

Random Walk” pode ser traduzido como Teoria do Caminho Aleatório. Malkiel (1991, p. 24), 

define um caminho aleatório como “aquele em que passos ou direções futuras não podem ser 

previstos com base em atos anteriores. Quando o termo é aplicado ao mercado de ações, 

significa que alterações de curto prazo nos preços das ações não podem ser previstas.” 

Bernstein (1998, p.145) comenta: “Algumas autoridades em comportamento de mercado 

insistem que os preços das ações seguem um caminho aleatório – lembram as guinadas sem 

destino e não planejadas de um bêbado na tentativa de agarrar-se a um poste.” 

Fama (1965, p.34) argumenta “... a teoria do caminho aleatório diz que a trajetória futura do 

nível de preços de uma ação é não mais previsível do que a seqüência de uma série acumulada 

de números aleatórios. Em termos estatísticos a teoria diz que alterações sucessivas de preços 

são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas. De forma mais simples, isto 

implica que uma série de variações nos preços não tem memória, isto é, o passado não pode 

ser usado para predizer o futuro de nenhuma maneira significativa.” E acrescenta            

(Fama, 1965, p.34): “... isso implica, portanto, que a interpretação de gráficos, ainda que 

seja um interessante passatempo, não tem valor real para o investidor no mercado de 

ações.” (grifo próprio) 

 

A idéia subjacente ao termo Hipótese dos Mercados Eficientes , termo esse que foi cunhado 

por Harry Roberts (1967, apud Shiller 2002a, p.1), tem uma longa história na pesquisa 

financeira. A hipótese (sem as palavras mercados eficientes) foi claramente utilizada em 

Gibson (1889, apud Shiller, 2002a, p.2), tornando-se amplamente conhecida ao menos a partir 

daí, se não há muito antes. Samuelson (1965, in Elis, 1997, pp. 139-142) também tratou do 

assunto, que por sua vez recebeu sua maior atenção de Fama (1970, 1976, 1991) e          

Shiller (2002a). 
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Segundo Fama (1970, 1976), um mercado de capitais é chamado eficiente quando se mostra 

eficiente no processamento de informações.  

 

Fama (1970, p.387) determina 3 condições suficientes para a eficiência dos mercados, 

considerando um mercado onde: 

• Não existem custos para as transações com ações 

• Todas as informações estão disponíveis, sem custos, para todos os participantes do 

mercado 

• Todos concordam com as implicações das informações correntes sobre os preços atuais 

e as distribuições de preços futuros para cada ação 

Num mercado nessas condições o preço das ações reflete plenamente todas as informações 

disponíveis.  

 

Rubinstein (1975) e Latham (1985) (apud Copeland & Weston, 1988, p. 332) expandiram a 

definição de eficiência do mercado. O mercado é dito eficiente com relação a uma informação 

se a mesma não causar mudanças no portfólio. 

 

Fama (1970, pp. 387-389) reconhece, no entanto, que um mercado sem atrito, onde todas as 

informações estão livremente disponíveis e os investidores concordam com suas implicações 

não descreve, é claro, os mercados na prática. Essas condições são suficientes para a eficiência 

dos mercados, porém não necessárias. Por exemplo, enquanto os investidores tomam 

conhecimento das informações disponíveis, mesmo grandes custos de transação que inibam o 

fluxo das transações  não implicam, em si que, quando as transações ocorrerem os preços não 

‘refletirão plenamente’ as informações disponíveis. 

O mercado pode ser eficiente se ‘um número suficiente’ de investidores tiver pronto acesso às 

informações disponíveis. E uma discordância entre investidores sobre as implicações de uma 

dada informação não implica, em si, na ineficiência do mercado, a menos que existam 

investidores que possam, consistentemente, fazer melhores avaliações das informações 

disponíveis do que aquelas implícitas nos preços de mercado. 

No entanto, ainda que custos de transação, informações que não estejam disponíveis a todos os 

investidores e discordâncias entre investidores sobre as implicações de uma dada informação 
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não sejam necessariamente fontes de ineficiência dos mercados, são fontes potenciais. E todos 

esses três fatores existem, em certa dimensão, nos mercados do mundo real. 

Damodaran (2003, p. 197) conclui: “A questão de se os mercados são eficientes sempre será 

uma pergunta provocativa, dadas as implicações que os mercados eficientes têm para o 

gerenciamento e a pesquisa. Se um mercado eficiente for definido como aquele em que o 

preço de mercado é uma estimativa não tendenciosa do valor real, fica bastante claro que 

alguns mercados sempre serão mais eficientes do que outros, e que os mercados sempre serão 

mais eficientes para alguns investidores do que para outros. A capacidade de um mercado em 

corrigir ineficiências rapidamente dependerá, em parte, da facilidade da negociação, dos 

custos de transação, e da vigilância dos investidores que buscam lucro naquele mercado.” 

 

Bruni e Famá (1998, pp. 79-82) apresentam ampla relação  de estudos tanto a favor quanto 

contra a eficiência dos mercados. 

 

Fama (1970, p. 383) define 3 formas de eficiência do mercado: a  fraca, a  semi-forte e a  forte, 

realçadas em Copeland & Weston (1988, p. 332) e em Jensen (1978, pp. 95-101): 

 

Eficiência  fraca: Nenhum investidor pode ter lucros em excesso1 através de estratégias que 

se baseiem em preços ou retornos históricos.  

Eficiência semi-forte: Nenhum investidor pode auferir lucros em excesso baseando-se em 

informações que estejam publicamente disponíveis (como informações constantes dos 

demonstrativos financeiros, dos dados de pregão, etc). 

Eficiência forte:  Nenhum investidor pode ter lucros extraordinários usando quaisquer 

informações, publicamente disponíveis ou não, incluindo as confidenciais, não divulgadas. 

A respeito das definições de Fama acima, Damodaran (2003, p. 185) argumenta: “Na 

eficiência do tipo fraca os preços correntes refletem as informações contidas em todos os 

preços antigos, sugerindo que os gráficos e análises técnicas que utilizam apenas preços 

passados não seriam úteis para descobrir ações subvalorizadas (grifo próprio). No tipo 

eficiência semiforte, o preço corrente reflete não apenas as informações contidas nos preços 

                                                 
1  A expressão lucros em excesso refere-se a lucros que excedam o retorno obtido pelo mercado, numa estratégia 
de comprar e manter. São também chamados de lucros anormais. 
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passados, mas todas as informações públicas (incluindo demonstrativos financeiros e noticias 

da imprensa), e nenhuma abordagem que seja baseada em utilizar e tratar estas 

informações seria útil para descobrir ações subvalorizadas (grifo próprio).  No tipo 

eficiência forte, os preços correntes refletem todas as informações, tanto públicas quanto 

privadas, e nenhum investidor será capaz de consistentemente descobrir ações 

subvalorizadas.”  

Malkiel (1991, p.110) comenta, sobre as diferentes formas de eficiência do mercado: “A 

forma fraca ataca os sustentáculos da análise técnica, e as formas semi-forte e forte vão 

contra muitas das crenças sustentadas por aqueles que fazem uso da análise 

fundamentalista.” (grifo próprio). E acrescenta (idem, p.188): “Lembre-se que a forma 

fraca da hipótese dos mercados eficientes diz simplesmente que a análise técnica de 

padrões de preços passados para predizer o futuro é inútil porque qualquer informação 

proveniente de tal análise já terá sido incorporada nos atuais preços de mercado” (grifo 

próprio). 

 

2.1.4 A Importância da Informação 

 

Segundo Copeland & Weston (1988, p. 332), a noção de um mercado de capitais eficiente 

depende da definição precisa de informação e do valor da informação. Uma estrutura de 

informação pode ser definida como uma mensagem sobre vários eventos que podem 

acontecer. Uma mensagem pode ter vários valores para diferentes pessoas, dependendo (1) da 

possibilidade de que elas possam tomar alguma ação baseada na mensagem, e (2) de que 

benefícios líquidos (ganho em utilidade) irão resultar dessas ações. Desta forma, um tomador 

de decisões irá avaliar uma estrutura de informações escolhendo uma ação que irá maximizar 

sua utilidade esperada, dado o recebimento da mensagem. 

Uma boa crítica da economia da informação é apresentada em                        

Hirshleifer e Riley (1979, pp. 1375-1421). 

A premissa adotada pela HME de que os preços refletem todas as informações é criticada por 

Grossman e Stiglitz (GS) (1980, pp. 393-408). Na visão desses autores, existem custos 

envolvidos na obtenção das informações, que influenciam as transações. 
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Os preços refletem as informações dos indivíduos informados (arbitradores) mas apenas de 

maneira parcial, de forma que aqueles que despendem recursos na obtenção de informações 

recebem por isso uma compensação. Quando indivíduos informados percebem que o retorno 

de uma ação será elevado, eles puxam o respectivo preço para cima, e contrariamente, se 

perceberem que o retorno será baixo. Desta forma o sistema de preços torna as informações 

dos ‘informados’ publicamente disponíveis aos ‘desinformados’.  

Na visão dos autores, o modelo por eles desenvolvido pode ser considerado uma extensão do 

modelo das expectativas racionais de ruído introduzido por Lucas  (1972, pp. 103-24) e 

aplicado ao estudo dos fluxos de informações entre negociadores por Green (1973);   

Grossman (1975, 1976, 1978); e Kihlstrom e Mirman (1975, pp. 357-76).  

No modelo de GS apresentado a seguir são considerados 2 ativos, um deles livre de risco, que 

tem um retorno R, e o outro, um ativo de risco, cujo retorno u é uma variável aleatória.  

A variável u consiste de 2 partes, u =  θ + ε , onde θ  é observável a um custo c, e ε  é não 

observável. Tanto θ  quanto ε  são variáveis aleatórias.  

Existem 2 tipos de indivíduos, aqueles que examinam θ  (negociadores informados) e aqueles 

que examinam apenas preço (negociadores desinformados). No modelo, GS consideram todos 

eles idênticos ex-ante. Se são informados ou não depende de terem gasto ou não c para obter 

informação. A demanda dos negociadores informados depende de θ  e do preço P do ativo 

com risco. A demanda dos negociadores desinformados depende apenas de P, mas GS 

assumem que eles tenham expectativas racionais; eles aprendem a relação entre retorno e 

preço e a utilizam ao deduzir sua demanda por ativos de risco. 

Se x denota a oferta do ativo de risco, um equilíbrio quando uma dada porcentagem, λ , de 

negociadores são informados, é então função do preço Pλ(θ, x) de forma que quando as 

demandas são estabelecidas da maneira descrita, a oferta iguala a demanda. GS assumem que 

os negociadores desinformados não observam x. Negociadores desinformados não podem 

conhecer θ   via observações de Pλ(θ, x) porque não podem distinguir variações no preço 

devidas a alterações nas informações dos negociadores informados, das variações de preço 

devidas a mudanças na oferta agregada. Obviamente, Pλ(θ, x) revela algumas das informações 

dos negociadores informados para aqueles desinformados. 

Pode-se calcular a utilidade esperada para os informados e a utilidade esperada para os 

desinformados. Se a dos primeiros for maior que a dos últimos (levando em conta o custo da 
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informação), alguns indivíduos mudam da condição, de desinformados para informados (e 

vice-versa). Um equilíbrio geral requer que ambos possuam a mesma utilidade esperada. À 

medida que mais indivíduos se tornam informados, a utilidade esperada dos informados cai em 

relação à dos desinformados por duas razões: 

a) o sistema de preços se torna mais informativo porque variações em θ  têm um efeito 

maior na demanda agregada, e assim, no preço, quando mais negociadores examinam 

θ. Assim, maior parcela de informação dos informados se torna acessível aos 

desinformados. Além disso, os informados ganham mais por negociar com os 

desinformados do que os desinformados. Os informados, em geral, compram ações 

quando elas estão sub-avaliadas, vendendo-as quando estiverem sobre-avaliadas (em 

relação ao que estariam se as informações estivessem equalizadas). À medida em que o 

sistema de preços se torna mais informativo, a diferença nas informações – e daí a 

amplitude de ganhos dos informados em relação aos desinformados – é reduzida. 

b) Mesmo que o efeito acima não ocorra, o aumento na proporção de informados sobre os 

desinformados significa que os ganhos relativos dos informados em negociar com os 

desinformados, em uma base per capita, será menor. 

GS resumem as caracterizações acima, de equilíbrio da economia, nas duas primeiras das 7 

hipóteses por eles propostas a seguir. 

Hipótese 1: Quanto maior o número de indivíduos informados, mais informativo é o 

sistema de preços. 

Hipótese 2:  Quanto mais indivíduos informados, menor a razão de utilidade esperada 

entre os informados e os desinformados. 

O número de equilíbrio entre informados e desinformados na economia depende de alguns 

parâmetros críticos: o custo da informação, quão informativo é o sistema de preços (qual é 

o nível de ruído2 existente que interfere com a informação transmitida através do sistema 

de preços), e quão informativa é a informação obtida por um indivíduo informado. 

Hipótese 3: Quanto maior for o custo da informação, menor será a porcentagem de 

equilíbrio de indivíduos informados. 

                                                 
2  Ruído quer dizer informação não confirmada; boato; ‘não informação’.  Esse assunto será tratado no item 2.2, 
Finanças Comportamentais. 
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Hipótese 4: Se a qualidade das informações do negociador informado aumentar, mais suas 

demandas irão variar com suas informações, e portanto, mais os preços variarão com θ. 

Daí, o sistema de preços se torna mais informativo. A proporção de equilíbrio entre 

informados e desinformados pode também aumentar ou diminuir, porque embora o valor 

de estar informado tenha aumentado devido ao aumento de qualidade de θ, o valor de estar 

desinformado também aumentou, porque o sistema de preços se tornou mais informativo. 

Hipótese 5: Quanto maior a quantidade de ruído, menos informativo será o sistema de 

preços, e daí, menor será a utilidade esperada dos indivíduos desinformados. Portanto, em 

equilíbrio, quanto maior for a quantidade de ruído, maior a quantidade de indivíduos 

informados. 

Hipótese 6: No limite, quando não há ruído, os preços transmitem toda a informação, e 

não há incentivo para adquiri-la. Portanto o único equilíbrio possível ocorre quando não há 

informação. Porém se todo mundo é desinformado, claramente compensa alguns 

indivíduos se tornarem informados. (Ou seja, sem ninguém informado, um indivíduo só 

poderá obter informação através do pagamento de c, uma vez que nenhuma informação é 

revelada pelo sistema de preços. Com esse pagamento, o indivíduo será mais capaz que o 

mercado de prever quando será melhor aplicar no ativo de risco do que naquele livre de 

risco. Sua utilidade esperada será, portanto, mais elevada do que a de uma pessoa 

desinformada que não tenha pago o custo da informação. Assim sendo, para c 

suficientemente pequeno, todas as pessoas desinformadas desejarão tornar-se informadas). 

Não existe, portanto, um equilíbrio competitivo. 

 

A negociação entre indivíduos ocorre devido a um dos 3 seguintes fatores: diferença de 

gostos (aversão ao risco), diferença de dotações ou diferença de crenças. GS dão ênfase a 

este último aspecto. Uma característica interessante do equilíbrio é que  as crenças podem 

ser precisamente idênticas em cada uma das duas situações seguintes: quando todos os 

indivíduos estão informados ou quando todos estão desinformados. Isso dá origem à : 

Hipótese 7: Mantidas as outras variáveis constantes, os mercados serão estreitos nas 

condições em que a porcentagem de indivíduos informados (λ) for próxima a zero ou 

próxima a 1. Por exemplo, os mercados serão estreitos quando houver muito pouco ruído 
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no sistema (λ próximo a zero) ou quando os custos de informação forem baixos (λ 

próximo a 1). 

 

Grossman e Stiglitz (1980, pp. 405) concluem: “Em geral o sistema de preços não revela 

todas as informações a respeito do ‘valor verdadeiro’ do ativo de risco. (θ  é o valor 

verdadeiro do ativo de risco no sentido de que reflete a melhor informação disponível a 

respeito do valor desse ativo). 

A única maneira que os negociadores informados podem obter um retorno na sua atividade 

de colher informações é se eles puderem usar essas informações para assumir posições no 

mercado que sejam melhores que as posições dos negociadores desinformados. Os teóricos 

dos Mercados Eficientes alegam que em qualquer instante os preços refletem plenamente 

toda a informação disponível. Se fosse assim os negociadores informados não poderiam 

obter um retorno por suas informações.” 

 

Stiglitz (2001, p.485) ainda acrescenta: “A mais importante razão pela qual os mercados 

com informações imperfeitas diferem daqueles onde ela é perfeita é que atos (incluindo 

escolhas) carregam informações, os participantes do mercado sabem disso, e isso 

afeta seu comportamento.” (em destaque no original). 

 

Grossman e Stiglitz (1980, p.405) mostram que devido ao fato de a informação ter custo, os 

preços não podem refletir perfeitamente toda a informação disponível, visto que, se assim 

fosse, aqueles que gastaram recursos para obtê-la não receberiam nenhuma compensação. 

Existe um conflito fundamental entre a eficiência com que os mercados disseminam 

informações e os incentivos para adquiri-las. 

 

 

 

“Todas as ações variam com o mercado como um todo, mas cada uma responde às 

informações à sua própria maneira” (Bernstein, 1993, p.258).  
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2.1.5 Anomalias  
 

A literatura apresenta vários exemplos que mostram indícios de ineficiência dos mercados, 

tratados por Anomalias. Um estudo geral e abrangente sobre o assunto é encontrado em 

Bruni e Famá, 1998, pp. 77-79. 

O site Investor Home (1999) (IH) oferece também vários exemplos.  

Neste item do trabalho serão apresentadas algumas anomalias que se enquadram no assim 

chamado ‘efeito calendário’. 

Outras anomalias mencionadas por Haugen (1995) e Shleifer (2000), referentes às 

Finanças Comportamentais, serão comentadas no próximo item, que tratará desse assunto. 

Outros exemplos ainda, que denotam indícios de ineficiência dos mercados serão tratados 

nas duas últimas partes desta fundamentação teórica, ou seja, aqueles referentes a Análise 

Gráfica e Análise Fundamentalista. 

 
O Efeito Janeiro: As ações em geral, e as de pequeno valor de mercado3 em particular 

têm gerado, historicamente, retornos anormalmente elevados no mês de janeiro. Este efeito 

talvez seja o mais conhecido mundo afora, e é particularmente intrigante porque não 

parece estar diminuindo, apesar de ser bem conhecido e bastante divulgado por quase duas 

décadas. Teoricamente uma anomalia deveria desaparecer à medida que os negociadores 

tentam tirar vantagem da mesma antecipadamente. Adicionalmente, muitos sustentam que 

algumas das demais anomalias ocorrem primeiramente ou inteiramente durante o mês de 

janeiro. Em resumo, janeiro tem sido historicamente o melhor mês para investir em ações. 

(Bruni & Famá, 1998, p. 77. Haugen e Jorion, 1996, in IH, 1999. Dyl, 1973; Branch, 1977, 

pp. 198-207; Roll, 1983, pp. 18-28; apud Bruni e Famá, 1998, p. 77). 

 

O Efeito  Virada do Mês: As ações consistentemente mostram retornos elevados no 

último dia e nos primeiros 4 dias do mês. A Frank Russell Company examinou os retornos 

da S&P ao longo de um período de 65 anos e descobriu que as ações de grande valor de 

mercado consistentemente apresentam maiores retornos na virada do mês. Chris R. Hensel 

e William T. Ziemba (1996, in IH, 1999) apresentaram a teoria que o efeito resulta de 

fluxos de caixa que ocorrem no fim do mês (salários, pagamentos de juros, etc). Os autores 
                                                 
3 Ver item 2.4, Análise Fundamentalista 
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concluíram que os retornos para a virada foram significativamente acima da média de 

1928 a 1993 e que o retorno total do S&P nestes 65 anos foi recebido principalmente 

durante a virada do mês. O estudo implica que investidores que operam regularmente 

podem ser beneficiados se se programarem para efetuar compras antes da virada do mês. 

(IH, 1999). 

 

O Efeito Segunda-feira: Segunda-feira tende a ser o pior dia para investir em ações. O 

primeiro estudo documentando o efeito fim de semana foi feito por M. J. Fields em 1931 

no Journal of Business, numa época em que as ações eram negociadas aos sábados. Em 

outro estudo, em 1934, Fields descobriu que a DJIA comumente evoluía nas vésperas de 

feriados. Diversos estudos mostraram que os retornos nas segundas-feiras são piores que 

em outros dias da semana (IH, 1999) 

 

2.1.6 A Ineficiência na Forma Forte 

 

 Niederhoffer e Osborne (1966, pp. 897-916) realizaram uma experiência com os market 

makers4 e concluíram que estes podem se beneficiar das ordens não cumpridas anotadas 

em seus blocos de ordens, que serviriam como referência de preços. Parece que o 

especialista exerce um monopólio sobre um importante bloco de informações e, como era 

de se esperar, usa esse monopólio em seu favor, de forma a obter lucro. E essa é, 

obviamente, uma evidência de ineficiência de mercado em sua forma forte                

(Fama, 1970, p. 398). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Market maker: Operador encarregado de propiciar liquidez a certos papéis na bolsa de New York e, por             
                           extensão, nos demais mercados financeiros mundiais 
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2.2 As Finanças Comportamentais 

 

2.2.1 Definição: 

 

Segundo Ongkrutaraksa (1996, p. 1), as Finanças Comportamentais são consideradas como 

um dos mais controversos ramos da área das Novas Finanças. Ainda em seu estágio inicial, as 

finanças comportamentais têm sido exploradas por muitos economistas financeiros de renome 

que empreenderam extensas pesquisas e empregaram paradigmas não-econômicos das 

ciências sociais irmãs tais como comportamento individual e tomada de decisões sob 

incerteza, da psicologia; dinâmica de grupo e dinâmica das decisões, da sociologia; e tomada 

de decisões coletivas, da ciência política. 

 

Shleifer (2000, p. 23) define as finanças comportamentais como “o estudo da falibilidade 

humana nos mercados competitivos.” Segundo Shleifer (2000, p.24), as finanças 

comportamentais não apenas lidam com a observação de que algumas pessoas são tolas, 

confusas ou preconceituosas, mas vão além, colocando os tolos, os confusos e os 

preconceituosos nos mercados financeiros competitivos, nos quais pelo menos alguns 

arbitradores são plenamente racionais, examinando então o que acontece aos preços e outros 

aspectos do desempenho do mercado quando diferentes tipos de investidores negociam entre 

si. Como um estudo da falibilidade humana nos mercados competitivos, as finanças 

comportamentais são sustentadas por 2 pilares, sendo o primeiro a arbitragem limitada, a qual 

sugere que a arbitragem no mundo real dos mercados de títulos está longe de ser perfeita. 

Muitos títulos não possuem substitutos perfeitos, nem ao menos bons, tornando a arbitragem 

fundamentalmente arriscada e, mesmo quando bons substitutos estão disponíveis, a arbitragem 

continua arriscada e limitada porque os preços não convergem instantaneamente para os 

valores fundamentais5. O segundo pilar sobre o qual se apóiam as finanças comportamentais é 

a atitude dos investidores, ou a maneira segundo a qual suas crenças são estabelecidas. 

 

 

                                                 
5 Uma explicação detalhada sobre a arbitragem profissional pode ser encontrada em Schleifer, op.cit. pp. 89 – 
111). 
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Na visão de Famá e Castro (2002, p.25), as chamadas Finanças Comportamentais são o fruto 

da interação entre a Psicologia e as Finanças, e buscam explicar melhor alguns dos aspectos 

mais discutidos das teorias financeiras, entre eles a racionalidade do tomador de decisão. 

Ainda segundo os autores (2002, p.26), “as finanças comportamentais levam em consideração 

a natureza humana dos tomadores de decisão no mundo financeiro, os quais, como humanos, 

estão sujeitos a vieses comportamentais que não poucas vezes os afastam de uma decisão 

calcada na racionalidade.” 

 

De acordo com Kimura (2002, p. 23) “as finanças comportamentais correspondem à aplicação 

de conceitos e modelos estabelecidos pela psicologia para a representação do comportamento 

dos agentes econômicos e do mercado financeiro.” 

Norton (1998 apud Kimura, 2002, p. 28) define as finanças comportamentais como o estudo 

das irracionalidades sistemáticas e seus impactos na forma como as pessoas se comportam e 

investem. 

 

Thaler (1993, pp. xvi–xvii) argumenta que, “na maior parte do tempo,  o comportamento tanto 

de agentes racionais quanto o comportamento de agentes nem tanto racionais, é importante. 

Isso quer dizer que não é mais possível ter completa confiança no enfoque usual (que é 

caracterizar um comportamento ótimo e então assumir que esse comportamento seja 

universal). É preciso levar em conta como os investidores realmente se comportam, isto é, as 

finanças comportamentais.” 

O autor considera as finanças comportamentais simplesmente como ‘as finanças de mente 

aberta’, acrescentando que às vezes, de forma a resolver um quebra-cabeças empírico, é 

preciso considerar a possibilidade de que alguns agentes da economia se comportam menos do 

que racionalmente durante parte do tempo,  sendo necessário recorrer então às finanças 

comportamentais. 

 

Bernstein (1998, p. 246) menciona o conceito vitoriano de comportamento racional, segundo o 

qual a medida sempre domina a intuição. Ou seja, pessoas racionais fazem escolhas com base 

em informações em vez de capricho, emoção ou hábito. Uma vez analisadas todas as  

informações  disponíveis, as pessoas tomam decisões de acordo com preferências bem 
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definidas; preferem mais bem-estar a menos, e empenham-se no sentido de maximizar 

utilidades. 

 

Thaler (1993, p. xxi) argumenta “...podemos compreender muito mais a respeito do 

comportamento dos mercados, mesmo sobre os mercados financeiros, se aprendermos mais a 

respeito do comportamento das pessoas que operam nesses mercados.” 

 

2.2.2 A percepção do risco  

 

Para Solomon e Pringle (1981, apud Securato 1996, p. 21), “ risco é o grau de incerteza a 

respeito de um evento.” Mais especificamente, utilizando o conceito probabilístico, Securato 

(1996, p. 28) define risco como “a probabilidade de ocorrerem fracassos”, onde fracassos são 

os eventos que não permitem que objetivos sejam atingidos, sendo considerados como 

sucessos aqueles eventos que o permitem. 

 

Weber e Hsee (1988, pp. 1205-1217) argumentam que as principais razões para diferenças na 

percepção de risco são fatores como: resultados provenientes de outras decisões sob condições 

de risco, níveis de aspiração, confiança e expectativa. 

Baseados nesse estudo de Weber e Hsee, Castro e Famá (2002, pp. 30-34) realizaram um 

estudo sobre a percepção de risco com estudantes universitários, donde comentam: “...a  

percepção  pessoal  do  risco envolvido em alternativas de investimento  distintas explica 

melhor a decisão tomada pelas pessoas do que o modelo racional, onde o risco é medido pelo 

desvio-padrão. Isto mostra que os tomadores de decisão percebem e valorizam alternativas de 

risco de maneira diferente uns dos outros, e ainda que a forma com que percebem o risco é 

significativamente diferente da forma racional com que ele é usualmente mensurado”. 

 

Segundo Slovic, Fischhoff e Lichtenstein                        

(1980, in Kahneman, Slovic e Tversky, 2001, p. 463), “as pessoas respondem ao risco que 

percebem. Se suas percepções forem equivocadas, esforços quanto a proteção pessoal, pública 

ou ambiental podem mostrar-se inapropriados. Para alguns riscos, como acidentes de veículos 

motorizados, vasta quantidade de dados estatísticos está disponível. Para outras atividades, no 
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entanto, como o consumo de álcool e tabaco, a estimativa de risco requer complexos estudos 

experimentais e epidemiológicos. No entanto, mesmo quando dados estatísticos estão 

amplamente disponíveis, os fatos ‘crus’ apenas podem conduzir em direção ao 

desenvolvimento de uma política. Em algum ponto o julgamento humano se faz necessário 

para interpretar os fatos e determinar sua relevância.” 

Slovic, Fischhoff e Lichtenstein (op. cit., pp. 464–465) alertam para os vieses de julgamento 

que ocorrem na percepção de risco. Quando pessoas leigas se defrontam com a necessidade de 

avaliar riscos, raramente dispõem das evidências necessárias. Na maioria dos casos, suas 

inferências se baseiam naquilo que ouviram ou observaram sobre o risco em questão. A 

pesquisa psicológica identificou uma série de regras gerais de dedução que as pessoas 

costumam utilizar em tais situações. Essas regras de julgamento, conhecidas como heurísticas, 

são utilizadas para tornar mais simples atividades mentais mais difíceis. Embora sejam válidas 

em algumas circunstâncias, em certos casos podem provocar vieses graves e persistentes com 

sérias implicações na tomada de decisões em áreas diversas como a análise financeira e  o 

controle de riscos naturais. 

 

2.2.2.1    Heurística da Representatividade 

  

Segundo Kahneman e Tversky (1974, in Kahneman, Slovic e Tversky, pp. 3–11), para 

responder a muitas das questões do tipo: qual é a probabilidade de que o objeto A pertença à 

classe B? Qual a probabilidade de  que o evento A se origine do processo B? Qual  a 

probabilidade de que o processo B origine o evento A? , as pessoas recorrem à Heurística da 

Representatividade, na qual as probabilidades são avaliadas pelo grau em que A é 

representativo de B, ou seja, pela medida em que A se pareça com B. Por exemplo, quando A 

for altamente representativo de B, a probabilidade de que A tenha se originado de B é julgada 

como elevada. Por outro lado, se A não for similar a B, a probabilidade de que A tenha se 

originado de B é tida como pequena. Os autores apresentam um exemplo: ‘Steve é muito 

tímido e introvertido, invariavelmente solícito, porém com pouco interesse nas pessoas ou no 

mundo real. De espírito simples e organizado, sente necessidade de ordem e estrutura, 

nutrindo paixão pelo detalhe.’ Como se estimaria a probabilidade de que Steve exercesse uma 

determinada função - por exemplo, fazendeiro, vendedor, piloto, bibliotecário ou médico? De 
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que maneira ordenariam as possíveis ocupações, da mais para a menos provável? Pela 

heurística da representatividade, a probabilidade de que Steve seja, por exemplo, um 

bibliotecário, é estimada pelo grau em que ele seja representativo, ou semelhante, ao 

estereótipo de um bibliotecário.  

Pesquisas com problemas desse tipo mostraram que as pessoas ordenam as ocupações por 

probabilidade e similaridade exatamente da mesma maneira                        

(Kahneman e Tversky, 1973, pp. 237-251). Este enfoque para o julgamento de probabilidades 

conduz a sérios erros, porque a similaridade, ou representatividade, não é influenciada por 

diversos fatores que deveriam afetar julgamentos de probabilidades. No caso citado de Steve, 

por exemplo, o fato de que existam muito mais fazendeiros do que bibliotecários na população 

deveria ser levado em conta ao se estimar a probabilidade de que Steve seja um bibliotecário 

ou um fazendeiro. Neste caso existe um insensibilidade a probabilidades  anteriores. 

Um outro exemplo de falha da representatividade, dado por Kahneman e Tversky            

(1974, in Kahneman, Slovic e Tversky, pp. 3–11) é a chamada insensibilidade à 

previsibilidade, conforme o exemplo a seguir: 

Suponha que uma pessoa seja solicitada a prever o lucro de uma empresa a partir de uma 

descrição previamente fornecida, sobre essa companhia. Se a descrição da companhia for 

muito favorável, um lucro bastante elevado será considerado altamente representativo da 

descrição; se a descrição for medíocre, um desempenho medíocre parecerá mais 

representativo. Desta forma, a previsão feita não leva em conta a confiabilidade da descrição. 

A acurácia da projeção fica, portanto, comprometida. 

 

Outros exemplos de falhas de julgamento através da representatividade podem ser encontrados 

na literatura, como : 

• As pessoas respondem de forma diferente quando nenhuma pista é fornecida ou 

quando pistas sem valor são fornecidas (Kahneman e Tversky, 1973, pp. 237-251) 

• As pessoas mostram-se insensíveis ao tamanho da amostra                        

(Kahneman e Tversky, 1972, pp. 430-454) 
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2.2.2.2    Heurística da Disponibilidade 

 

Existem situações em que as pessoas estimam a freqüência de uma classe ou a probabilidade 

de um evento pela facilidade com que esses eventos venham à mente. 

Por exemplo, para estimar o risco de ataques cardíacos entre pessoas de meia-idade uma 

pessoa tentaria lembrar-se da ocorrência do problema entre pessoas conhecidas. Da mesma 

forma, a probabilidade de que um negócio arriscado venha a falhar seria estimada imaginando-

se as várias dificuldades com as quais este poderia se defrontar. Esta heurística é chamada de 

Disponibilidade. Esta heurística é útil para a estimação de freqüências ou probabilidades 

porque eventos em grandes classes são rememorados com mais facilidade do que aqueles em 

classes menores. Por exemplo, quando o tamanho de classes é julgado pela disponibilidade de 

seus exemplos,  aquela mais facilmente lembrada é tida como mais numerosa                  

(Kahneman e Tversky, 1974, in Kahneman, Slovic e Tversky, 2001, p.11). Todavia, a 

disponibilidade é afetada por outros fatores que não a freqüência ou a probabilidade, o que 

pode conduzir a vieses como o mencionado por Kahneman e Tversky (1973, pp. 237-251): A 

partir da leitura de uma lista de personalidades bem conhecidas de ambos os sexos, foi pedido 

aos ouvintes que julgassem se a lista continha mais nomes de homens do que de mulheres. 

Diferentes listas foram apresentadas a diferentes grupos de pessoas. Em cada uma das listas as 

pessoas julgaram erroneamente que a classe (sexo)  que continha os nomes mais famosos era a 

mais numerosa. 

 

2.2.2.3   Heurística do Ajustamento e Ancoragem 

 

Em muitas situações as pessoas fazem estimativas partindo de um valor inicial que vai sendo 

ajustado até que se chegue à resposta final. O valor inicial, ou ponto de partida, pode ser 

sugerido pela formulação do problema ou pode ser resultante de algum cálculo parcial. Em 

ambos os casos, os ajustamentos são tipicamente insuficientes, ou seja, diferentes pontos de 

partida resultam em diferentes estimativas, que são viesadas em direção ao valor inicial, efeito 

esse que é chamado de ancoragem. Como exemplo, os autores mencionam um estudo de 

estimativa matemática intuitiva, onde 2 grupos de estudantes estimaram, em 5 segundos, uma 

expressão numérica escrita na lousa. Um grupo estimou o produto 8x7x6x5x4x3x2x1 , 
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enquanto que o outro  estimou o produto 1x2x3x4x5x6x7x8. De forma a obter um resultado 

rápido as pessoas fazem alguns cálculos  e estimam o produto por extrapolação ou 

ajustamento. Uma vez que esses ajustamentos são tipicamente insuficientes, este procedimento 

levará a uma subestimação. Além disso, a primeira expressão é julgada como maior que a 

segunda, porque o resultado dos primeiros poucos passos de multiplicação efetuados, da 

esquerda para a direita, é maior na seqüência descendente que na ascendente. Ambas as 

previsões se confirmam. A mediana estimada para a seqüência ascendente foi 512, enquanto 

que para a descendente foi 2.250. A resposta correta é 40.320                        

(Kahneman e Tversky, 1974, in Kahneman, Slovic e Tversky, 2001, pp. 14-15). 

 

2.2.2.4  Conservadorismo 

 

Segundo Edwards (1968, apud Shleifer, 2000, pp. 127-128) o conservadorismo estabelece que 

as pessoas são lentas em mudar suas crenças diante de novas evidências. Em seus 

experimentos Edwards constatou que os indivíduos se orientam na direção correta, porém 

timidamente. Segundo Shleifer (op. cit.), os indivíduos sujeitos ao conservadorismo tendem a 

negligenciar o completo conteúdo informacional de um anúncio de ganhos (de uma empresa), 

ou alguma outra divulgação, talvez porque acreditem que esse número possa conter um 

componente altamente temporário, permanecendo apegadas às estimativas de lucro anteriores, 

avaliando suas ações apenas parcialmente em resposta ao anúncio.  

 

2.2.2.5    Contabilidade Mental (Mínima) 

 

Kahneman e Tversky (1981, pp. 453-458) propõem que as pessoas geralmente avaliam seus 

atos em termos de uma contabilidade mínima, que inclui apenas as conseqüências diretas 

desses atos. A contabilidade mínima associada à decisão de aceitar um jogo, por exemplo, 

inclui o dinheiro ganho ou perdido nesse jogo e exclui outros ativos ou resultados de jogos 

anteriores. As pessoas geralmente adotam a contabilidade mental porque essa concepção 

simplifica a avaliação e reduz o esforço cognitivo, reflete a intuição de que as conseqüências 

devem estar ligadas causalmente aos atos, e satisfaz as propriedades da experiência hedonista, 

que é mais sensível às mudanças desejáveis e indesejáveis do que a estados estáveis. Existem 
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situações, no entanto, em que os resultados de um ato afetam o saldo de uma conta que havia 

sido previamente estabelecida por um ato correlacionado. Nesses casos a decisão em questão 

pode ser avaliada em uma conta mais abrangente, como o caso de um apostador que vê o 

último páreo no contexto de perdas anteriores. De uma forma mais geral, o efeito dos custos 

incorridos surge quando a decisão se refere a uma conta já existente cujo saldo é negativo. 

Devido a não linearidades do processo de avaliação, a contabilidade mínima e outra mais 

abrangente geralmente conduzem a escolhas diferentes. Os problemas 1 e 2 a seguir ilustram 

uma situação na qual uma conta existente afeta a decisão. (N é o número de respondentes, e os 

números entre parênteses indicam a porcentagem de respostas para cada caso). 

 

Problema 1 (N = 183). Imagine que você decidiu assistir a uma peça de teatro onde o preço do 

ingresso é de $ 10. Ao entrar no teatro você descobre que perdeu uma nota de $10. 

Você ainda pagaria $10 pelo ingresso? 

Sim (88%)  Não (12%) 

 

Problema 2 (N = 200). Suponha que você decidiu assistir a peça e pagou $ 10 pelo ingresso. 

Ao entrar no teatro você descobre que perdeu o ingresso. O lugar não era marcado, e o 

ingresso não pode ser recuperado. 

Você pagaria $ 10 por outro ingresso? 

Sim (46%)  Não (54%) 

 

A diferença marcante entre as respostas dos problemas 1 e 2 é conseqüência da contabilização 

mental. Os autores propõem que a compra de outro ingresso no Problema 2 é registrada na 

conta aberta pela compra do ingresso original. Em termos desta conta, a despesa requerida 

para assistir a peça é $ 20, aparentemente considerada excessiva por muitos dos respondentes. 

No Problema 1, no entanto, a perda de $10 não está vinculada especificamente à compra do 

ingresso, e seu efeito na decisão é menor. 

 

Outro exemplo de aplicação da Contabilidade Mental é apresentado em Shefrin e Statman 

(1985, pp. 777-790). Os autores argumentam que os investidores mostram uma disposição de 

vender as (ações) ganhadoras, ou com lucro, muito cedo, e vender as (ações) perdedoras, isto 
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é, aquelas com prejuízo, muito tarde. Para evitar que um investidor resista em vender posições 

perdedoras, Gross (1982, pp. 150-152) sugere que este ‘transfira seus ativos’, por exemplo, de 

Chemical Bank, onde há um prejuízo, para Citicorp. Haveria relutância do cliente em vender 

Chemical Bank com prejuízo para pensar em comprar outra ação,  porque isto envolveria 

encerrar uma conta com prejuízo e abrir outra. Um cliente que transfere seus ativos não 

encerra mentalmente uma conta. Gross, op. cit., argumenta que os investidores relutam em 

vender posições perdedoras pois isso implicaria em aceitar que seu primeiro julgamento estava 

errado, tendo que admitir seu erro a outros. O arrependimento é uma emoção associada ao 

conhecimento ex post  de que  uma decisão diferente no passado teria tido um resultado 

melhor do que a decisão efetivamente tomada. A contraparte positiva do arrependimento é o 

orgulho. Segundo Shefrin e Statman, op. cit., enquanto encerrar uma posição com prejuízo traz 

arrependimento, o encerramento com lucro conduz ao orgulho. A busca pelo orgulho e a 

aversão pelo arrependimento levam a realizar os ganhos e postergar as perdas. Uma assimetria 

entre orgulho e arrependimento (o arrependimento é mais forte) faz com que a inação 

prevaleça sobre a ação. 

 

2.2.3 A Informação e o Ruído 

 

Já foi mostrada a importância das informações nos investimentos, visto que as pessoas tomam 

decisões com base em um conjunto de informações. No entanto, muitas pessoas negociam 

baseadas em ruído, como se fossem  informações (Black, 1986, p. 529). 

 

A noção de ruído nos mercados é semelhante à de ruído na eletrônica, de onde podem ser 

obtidas pelo menos duas definições: 

• Ruído, em seu sentido mais geral, é qualquer sinal,  presente em um canal de 

comunicação, que não seja o sinal desejado (Bell, 1971, p. 49).  

• Ruídos são distúrbios indesejáveis superpostos a um sinal útil que tendem a obscurecer 

seu conteúdo informacional (IEEE, 1977, p. 439). 
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No campo das finanças, Black (1986, p. 529) dá algumas definições de ruído:  

“Ruído é o que torna as informações imperfeitas. O ruído impede que se conheça o retorno 

esperado de uma ação ou portfólio; impede que se saiba se uma política monetária afeta 

inflação ou desemprego; impede de saber se e o que podemos fazer para tornar as coisas 

melhores.” 

“Ruído é a informação que ainda não chegou.” 

 

O ruído surge quando as pessoas compram e vendem baseadas naquilo que acreditam ser 

informação, mas que na realidade é rumor, informação mal analisada, informação errônea ou 

palpite (Bernstein, 1993, p. 124). 

 

Black (1986, p. 529) afirma que em seu modelo para os mercados financeiros, o ruído é 

contraposto à informação. As pessoas às vezes negociam com base em informações da 

maneira usual. Elas estão corretas em esperar obter algum lucro destes negócios. Por outro 

lado, as pessoas por vezes negociam com base em ruído, como se este fosse informação. Se 

elas esperam obter lucro das transações baseadas em ruído, estão enganadas. Todavia, as 

transações baseadas em ruído são essenciais para a liquidez dos mercados. 

O ruído torna os mercados financeiros possíveis, mas também os torna imperfeitos. Se não 

houver negociação com base em ruído,  haverá muito pouca negociação de ativos individuais. 

Uma pessoa com informações ou percepções a respeito de dadas empresas irá querer negociar, 

mas imaginará que somente uma outra pessoa com informações ou percepções será sua 

contraparte no negócio. Levando em conta a informação da contraparte, será que ainda vale a 

pena negociar? Do ponto de vista de alguém que sabe o que ambas as partes sabem, um ou o 

outro estará cometendo um erro. Se aquele que estiver cometendo um erro declinar da 

operação, não haverá negócio baseado na informação (Black, 1986, p. 531). 

Segundo o autor, não faz sentido criar um modelo com negociações baseadas em informações, 

porém não baseadas em ruído, onde os negociadores têm diferentes crenças  e as crenças de 

um negociador sejam tão boas quanto as de outro negociador. Diferenças em crenças devem 

provir, em última instância, de diferenças em informações. Varian (1985, apud Black, 1986, p. 

531) faz distinção entre opiniões e informações. Segundo afirma, apenas diferenças em 

opiniões geram negociações. A esse respeito, Malkiel (1991, p.186) cita Mark Twain            
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(in Pudd’nhead Wilson), segundo o qual “é a diferença de opiniões que faz as corridas de 

cavalos.” 

Black (1986, p. 531)  ainda acrescenta: Um negociador dotado de certas informações especiais 

saberá que outros negociadores também terão suas informações especiais, e não se apressará 

em negociar. Mas se houver pouca ou nenhuma negociação em ações individuais, não poderá 

haver negociação em fundos mútuos, portfólios, índices futuros ou opções de indices, pois não 

haverá um meio prático para precificá-los. Toda a estrutura dos mercados financeiros depende 

de mercados relativamente líquidos para as ações das empresas, individualmente. A 

negociação baseada em ruído fornece o ingrediente essencial que falta. A negociação baseada 

em ruído acontece como se fosse baseada em informação.  As pessoas que assim negociam  

estão querendo negociar, ainda que de forma objetiva estivessem melhor se não 

negociassem.Talvez acreditem que o ruído em que se baseiam seja informação. Ou talvez 

apenas gostem de negociar. Quanto mais negociação baseada em ruído houver, mais líquidos 

serão os mercados, no sentido de que haverá negócios mais freqüentes, possibilitando assim a 

observação dos preços. Mas a negociação baseada em ruído traz ruído aos preços. O preço de 

uma ação reflete tanto a informação com base na qual negociam os ‘informados’ quanto o 

ruído, no qual os “negociadores de ruído” se baseiam. Com o crescimento das transações 

baseadas em ruído, se torna mais lucrativa a negociação baseada em informação, apenas 

porque os preços embutem mais ruído. Com uma porção de ‘negociadores de ruído’ no 

mercado, pode valer a pena para os ‘negociadores informados’ negociar. Pode até mesmo 

valer a pena procurar informações ‘com custo’. 

 

Do exposto, duas coisas podem ser constatadas: 

 

• A convergência das opiniões de Black (1986) e a de Grossman e Stiglitz (1980), 

exposta no item 2.1. no tocante ao ruído e a busca por informações com custo. 

• A validade da argumentação de Thaler (1993, p.xvii): negociadores racionais tomam 

decisões baseadas em notícias (fatos, previsões, etc.). Negociadores de ruído tomam 

decisões baseadas em alguma coisa a mais . 
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2.2.4 Gente:  a  ‘Mola Mestra’  do Mercado 
 

 

Segundo Thaler (1993, pp. xv-xvi), existe um interessante contraste entre a disciplina de 

economia financeira e a cobertura que esse campo recebe nos noticiários de televisão. Toda 

vez que os mercados financeiros aparecem em notícias, a história é sempre acompanhada por 

imagens de pessoas em uma atividade selvagem, gritando ofertas de compra e venda no 

pregão, ou falando em três telefones ao mesmo tempo em uma mesa de operações. A imagem 

que se tem é que os mercados são dominados por pessoas.  Em contrapartida, a leitura de um 

livro texto padrão em finanças, como o excelente Brealey and Mears, pode criar a impressão 

que os mercados financeiros são praticamente desprovidos de pessoas. Virtualmente, não 

existe gente. 

O mundo financeiro descrito por Fama (1970, apud Thaler 1993, p. xvi) em sua visão geral 

sobre os mercados eficientes não necessitava urgentemente de pessoas. Os mercados eram 

eficientes, os preços, imprevisíveis, e os economistas financeiros não sabiam soletrar a palavra 

anomalia. 

 

Segundo Thaler (1993, pp. xvi-xvii), a teoria forneceu desculpas adicionais para que as 

pessoas fossem ignoradas nos mercados financeiros. Embora a maioria dos economistas 

livremente admitisse que muitos dos participantes dos mercados financeiros estivessem longe 

de racionais (p.ex. corretores, grafistas e administradores de portfólios),  achava-se que isso 

não importava. Um trader esperto, com dinheiro o bastante, era dito suficiente para manter os 

mercados alinhados. Se todos os preços são estabelecidos por arbitradores racionais, então os 

mercados financeiros, com uma mistura de negociadores racionais e irracionais, são idênticos 

ao mercado do livro texto, que considera apenas negociadores racionais. Esta visão simples  

parece não mais ser sustentável . Uma série de artigos tem investigado a teoria dos mercados 

com misturas de agentes. As conclusões que emergem são complexas, mas é razoável dizer 

que as condições para que os agentes irracionais sejam considerados irrelevantes são muito 

especiais. Na maior parte do tempo o comportamento dos agentes - tanto racionais quanto 

daqueles nem tanto racionais, importa. Isso significa que não é mais possível ter completa 

confiança no enfoque usual (que caracteriza o comportamento ótimo assumindo que esse 

comportamento seja universal). É preciso que haja a preocupação com a maneira como os 
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investidores reais se comportam de fato, ou seja, com as Finanças Comportamentais. O autor 

considera  as finanças comportamentais como “as finanças de mente aberta”, acrescentando 

que “às vezes, para solucionar um quebra-cabeça empírico, é necessário levar em consideração 

que alguns agentes da economia se comportam de forma  menos do que plenamente racional 

por parte do tempo.” 

 

Com relação à racionalidade, convém lembrar Jegadeesh                        

(1995, apud Ongkrutaraksa, 1996, p.1), que assevera que a teoria das finanças modernas está 

erigida sobre a noção de que as ações de todos os agentes econômicos são guiadas pelo critério 

de maximização da utilidade esperada. No modelo normativo constituído, todos os agentes 

tomam atitudes baseadas em expectativas racionais, com a ausência de fatores não-

econômicos em suas funções de utilidade.  

Devido a dificuldades conceituais e práticas envolvendo a noção de utilidade, Von Neumann e 

Morgenstern (1990, p.8)  são mais específicos, adotando um substitutivo para o termo: os 

autores assumem que o objetivo de todos os participantes do sistema econômico, sejam eles 

consumidores ou empreendedores, é o dinheiro, ou - de forma equivalente, uma única 

commodity  monetária. 

 

Nas palavras de Bernard Baruch (1958, apud Tvede, 1999, p.1), “ o que conta nas flutuações 

do mercado de ações não são os eventos em si, mas as reações humanas a esses eventos, como 

milhões de homens e mulheres sentem que esses acontecimentos podem afetar o futuro. Acima 

de tudo o mais, em outras palavras, o mercado de ações são as pessoas”   

 

2.2.5 As Escolas de Psicologia 
 

Quatro das principais Escolas de Psicologia são particularmente úteis no sentido de 

proporcionar um entendimento de como as pessoas se comportam nos mercados financeiros, 

de acordo com Tvede (1999, pp. 93-96): 

• Escola Behaviorista ou Comportamentalista: Estuda as condições ambientais que 

determinam um comportamento em particular. 
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• Teoria da Gestalt: Estuda como o ser humano extrapola a partir das entradas que 

recebe de forma a criar imagens mentais mais complexas. 

• Escola da Psicologia Cognitiva: Estuda como o pensamento humano controla o 

comportamento 

• Escola Psicanalítica: Estuda as perturbações mentais e o inconsciente. 

 

As 3 primeiras Escolas enfocam melhor as questões relativas à maneira como uma pessoa 

normal pensa, sente e age. A Escola Psicanalítica, por outro lado, preocupa-se 

fundamentalmente com perturbações mentais, ou seja, com patologias.  

A tabela a seguir apresenta uma visão geral dos fenômenos do ponto de vista de cada uma das 

Escolas e suas respectivas explicações sobre comportamentos estranhos nos mercados 

financeiros. Cada fenômeno é creditado a uma Escola específica, embora cada um deles possa 

ser descrito sob ângulos diferentes  por algumas das - ou mesmo todas as – Escolas. 

 

Escola Principal  Fenômeno relevante            Breve descrição 

Behaviorista  1. Teoria das Perspectivas  Existe uma tendência irracional                      

                                                                                       de se estar menos disposto a  

arriscar com relação a ganhos do 

que com relação a perdas 

 2. Pensar Mágico   Acreditar que um determinado            

                                                                                              comportamento conduz a um  

efeito desejado, mesmo quando não 

se conhece nenhuma explicação e 

quando de fato não existe nenhuma 

Teoria da Gestalt 3. Efeito Persuasão   Ser mais persuadido por uma  

fonte confiável do que por um 

argumento confiável 

   4. Efeito da auto-persuasão  Quando a realidade entra em  

conflito com as atitudes, mudam-se 

as atitudes ao invés de aceitar a 

realidade                                 



 32

Escola Principal                     Fenômeno relevante            Breve descrição 

Teoria da Gestalt         5. Efeito Representatividade  Acreditar que as tendências  

observadas devam continuar 

6. Atitudes adaptativas Desenvolver as mesmas atitudes 

das pessoas com quem se associa 

 7. Atitudes de auto-realização Fazer alguma coisa porque isso  

faz acreditar que se é alguma coisa 

8. Atitudes de conhecimento Concentrar dados em agregados 

administráveis, processando cada 

um deles como uma simples atitude 

 9. Efeito do falso consenso  Geralmente superestimar o         

                                                                                    número de outras pessoas que  

concordam com as atitudes próprias 

de cada um 

 10. Atitudes ego-defensivas  Adaptar atitudes de forma que  

pareçam confirmar decisões já 

tomadas 

11. Teoria do sinal somático Ameaças graves criam sinais 

corporais que reforçam o pânico 

suportado 

Escola da  12. Comparação social  Usar o comportamento de outros             

Psicologia                                                              como fonte de informação sobre 

Cognitiva   sobre um assunto difícil de              

                                                                                   interpretar 

13. Síndrome “touchy-feely”6 Superavaliar coisas selecionadas 

pessoalmente 

 

 

 

 

                                                 
6 Touchy-feely: grupo de terapia que enfatiza a importância do toque mútuo 
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Escola Principal  Fenômeno relevante            Breve descrição 

Escola da                  14. Teoria do Arrependimento Tentar evitar ações que  

Psicologia      confirmem ter-se incorrido em 

Cognitiva      erro 

                    15. Dissonância Cognitiva (DC) A DC ocorre quando as  

       evidências mostram que 

        suposições feitas estavam  

 erradas. Tenta-se evitar tal 

informação, ou distorcê-la, de 

forma a não dar ênfase à 

dissonância 

16. Ancoragem Decisões são influenciadas por 

entradas que parecem sugerir a 

resposta certa 

  17. Compartimentalização mental Dividir os fenômenos em 

        compartimentos,  

        tentando otimizar cada  

compartimento e não o todo 

18. Disjunção                                     Tentar evitar tomar decisões até 

            que sejam obtidas informações 

            adicionais, mesmo se as 

             informações forem irrelevantes 

             para o problema em questão 

19. Erro de assimilação          Interpretar erroneamente 

informações recebidas de forma a 

confirmar aquilo que se fez 

20. Exposição seletiva  Tentar se expor apenas a 

informações que confirmem um 

comportamento ou uma atitude 
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Escola Principal                 Fenômeno relevante            Breve descrição 

Escola da  21. Percepção seletiva            Interpretar erroneamente 

Psicologia                 informações de forma  

Cognitiva            que pareçam confirmar   

                                                                                              um comportamento ou  

uma  atitude 

          22. Comportamento   Superestimar a 

       super-confiante    habilidade de tomar        

                                                                       decisões corretas 

  23 Viés de percepção tardia  Superestimar a  

possibilidade de poder 

 ter previsto melhor  o  

resultado de uma série passada de 

eventos 

24. Viés de confirmação Conclusões indevidamente viesadas 

por aquilo em que se quer acreditar 

Psicanálise 25. Personalidade paranóica  Super-preocupação em  

ser enganado ou cometer erros 

26. Personalidade histriônica  Ficar constantemente  

ponderando sobre atitudes tomadas 

sem poder relaxar 

27. Personalidade narcisista Excessivamente preocupado em ser 

visto como bem sucedido em tudo 

que se faz 

28. Personalidade de anulação Continuar a voltar a coisas que 

deram errado para vingar-se ou 

consertá-las 

  29. Personalidade obssessiva- Excessivamente afligido por 

          compulsiva    detalhes menores 
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Escola Principal  Fenômeno relevante            Breve descrição 

Psicanálise  30. Personalidade depressiva  Sempre desapontado 

       preocupado, quer esteja 

       agindo certo ou não 

 

Dentro do enfoque psicanalítico, Epstein e Garfield (1992, pp. 13-15) definiram 6 tipos de 

personalidades do investidor, que se aproximam daquelas anteriormente descritas, em 

denominação um pouco diversa: 

1 - Investidor em conflito: sempre questionando se sua última cartada no mercado foi  

      correta ou não. Ansioso. 

2 - Investidor esgotado, vingativo: sempre tentando se inteirar de todas as novidades  

      possíveis sobre o mercado, esperando fazer melhor da próxima vez. 

3 - Investidor mascarado: deseja ser a superestrela dos investimentos.  

4 - Investidor minucioso: sistemático, envolvido pelos detalhes do processo de  

      investimento. 

5 – Investidor deprimido: sempre descontente, reprovando-se por ter negociado mal, ou por         

      não ter se saído ainda melhor, mesmo quando obteve sucesso. 

6 – Investidor paranóico: sempre desconfiado, procurando minimizar os riscos ao máximo. 

 

Enquanto as principais descobertas advindas da teoria moderna de finanças estão 

fundamentadas na premissa de eficiência dos mercados, as finanças comportamentais supõem 

que os mercados não necessariamente são eficientes em função do comportamento muitas 

vezes irracional dos agentes financeiros (Kimura, 2002, p. 26). 

Considerando vieses cognitivos, a tomada de decisão fundamentada em estereótipos, em 

conservadorismo, (...) e em uma série de outros fatores comportamentais pode levar a uma 

movimentação anormal de preços de ativos, uma vez que não somente informações relevantes, 

mas também as percepções dos investidores com relação aos ativos, podem impactar os preços 

(Kimura, 2002, p. 46). 

 

Exemplos clássicos de comportamento irracional dos agentes financeiros são citados pela 

literatura, como The Tulip Bulb Craze, na Holanda, em 1634, e The South Sea Bubble, na 
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Inglaterra em 1720 (Malkiel, 1991, pp. 34-43);  Tvede (1999, pp. 33-37), e The Nifty Fifty, 

(Malkiel, 1991, pp. 72-74) nos Estados Unidos, ao final da década de 60 e início dos anos 70. 

 

Sob o enfoque das Finanças Comportamentais não basta que as informações sejam precisas, 

completas ou freqüentes. Existe mais uma característica das informações,  que diz respeito à 

forma de estruturação das mesmas, que deve ser também levada em consideração. 

Em seu trabalho Teoria das Perspectivas, The Prospect Theory,  Kahneman & Tversky   

(1979, pp. 263-91) argumentam que a estruturação, ou  framing, das proposições  influi na 

escolha dentre alternativas, o resultado freqüentemente violando o que seria a escolha indicada 

pela teoria da utilidade esperada. 

 

2.2.6 A Teoria das Perspectivas  
 
Segundo Tversky e Kahneman (1981, in Wright, 1985, pp. 25-41), “explicações e predições das 

escolhas humanas, tanto no dia a dia quanto nas ciências sociais acham-se freqüentemente fundamentadas na 

pressuposição da racionalidade humana. A definição de racionalidade tem sido muito debatida, mas existe um 

consenso de que as escolhas racionais devem satisfazer alguns pré-requisitos de consistência e coerência... 

Um problema de decisão é definido pelos atos ou opções dentre os quais alguém deve escolher, os possíveis 

resultados ou conseqüências desses atos e as incertezas relativas às probabilidades condicionadas que relacionam 

os resultados aos atos. 

Os autores utilizam o termo estrutura de decisão para se referir à concepção dos atos, resultados e possibilidades 

associados a uma dada escolha de um tomador de decisão. 

É sempre possível estruturar um problema de decisão de mais de uma maneira. Essas estruturas alternativas 

propostas para uma tomada de decisão podem ser comparadas a perspectivas distintas na observação de uma 

cena, como por exemplo ao serem contempladas duas montanhas próximas. A percepção verdadeira implica que 

a noção de proporção da altura relativa não mude se for alterado o ponto de observação, ou seja, a percepção não 

deveria se alterar.” 
Ainda segundo os autores, da mesma forma, escolhas racionais deveriam manter-se 

invariáveis em função de mudanças na estrutura da proposição das alternativas. 

No entanto, devido a imperfeições na percepção e decisão humanas, mudanças de perspectivas 

sempre distorcem o tamanho aparente dos objetos e a atratividade relativa das opções. Em 

diversos experimentos realizados Tversky e Kahneman, op. cit., obtiveram reversões 

sistemáticas nas preferências como conseqüência de variações na estrutura de atos, 

possibilidades ou resultados. 



 37

  

Bernstein (1998, pp. 269-283) denomina esse efeito de ‘Falha de Invariância’. 

 

Como ilustração da reversão de preferências,  Tversky e Kahneman, 1981. apresentam os 

seguintes experimentos, propostos a estudantes da Universidade da Columbia Britânica., onde 

N é o número de participantes e o número entre parênteses é a proporção de respondentes. 

Problema 1 (N = 152). Suponha que os EUA estejam se preparando para a eclosão de uma rara 

doença asiática que deva matar 600 pessoas. São propostos 2 programas alternativos de 

combate à doença. Suponha que as estimativas cientificamente exatas das conseqüências dos 

programas sejam as seguintes: 

 

Se o Programa A for adotado, 200 pessoas serão salvas (72%). 

 

Se o   Programa B for adotado, existe um terço de probabilidade de que 600 pessoas sejam 

salvas e 2 terços de probabilidade de que ninguém seja salvo (28%). 

Qual dos programas você escolheria? 

 

A escolha majoritária neste problema é aversa ao risco: a perspectiva de salvar 200 vidas com 

certeza é mais atrativa do a perspectiva com risco de igual valor esperado, ou seja, uma chance 

em três  de salvar 600 vidas. 

Uma formulação alternativa do Problema 1 foi dada a um segundo grupo de respondentes, 

como se segue: 

 

Problema 2 (N = 155). Se o programa C for adotado, 400 pessoas vão morrer (22%). 

 

Se o Programa D dor adotado, existe um terço de probabilidade de que ninguém morrerá, e 

dois terços de probabilidade de que 600 pessoas morrerão (78%) 

 

Qual dos 2 programas você escolheria? 
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A escolha majoritária neste caso é afeiçoada ao risco: a morte certa de 400 pessoas é menos 

aceitável do que uma chance de duas em três de que 600 pessoas irão morrer. As preferências 

nos Problemas 1 e 2  ilustram um padrão comum: escolhas envolvendo ganhos são aversas ao 

risco, e escolhas envolvendo perdas são freqüentemente afeiçoadas ao risco. No entanto, é 

fácil ver que os 2 problemas são efetivamente idênticos. A única diferença entre eles é que os 

resultados no Problema 1 são descritos pelo número de vidas salvas, e no Problema 2, pelo 

número de vidas perdidas. Essa alteração é acompanhada por pronunciada mudança de 

aversão ao risco para afeição ao risco. 

As respostas inconsistentes aos Problemas 1 e 2 advêm da conjunção de um efeito de 

formulação ou estruturação, com atitudes contraditórias em relação ao risco envolvendo 

ganhos e perdas. 

 

Kahneman e Tversky (1979, pp. 263-291) apresentam vários exemplos, porém a conclusão é a 

mesma, para cada caso: diante de um ganho certo, as pessoas são aversas ao risco. Diante de 

uma perda certa , as pessoas preferem arriscar, se existir uma alternativa. 

Os autores fazem mais uma observação sobre a percepção do risco, à qual chamaram de 

Função Ponderação, ou seja, a atribuição de pesos às decisões envolvendo riscos. Na Teoria 

das Perspectivas o valor de cada resultado é multiplicado por um peso de decisão. Os pesos 

atribuídos às decisões são inferidos a partir de escolhas entre perspectivas tão subjetivamente 

quanto as probabilidades são inferidas a partir de preferências. No entanto, os pesos não são 

probabilidades: não obedecem os axiomas de probabilidades e não devem ser interpretados 

como medidas de intensidade ou crença. As expectativas são codificadas como ganhos ou 

perdas em relação a um ponto neutro, de partida. 

 

As pessoas tratam eventos altamente prováveis como se fossem certos, descartando eventos de 

probabilidade extremamente baixa. 

 

As perdas assomam maiores que os ganhos. 
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2.2.7 Reações Comportamentais Associadas a Preço 
 
 
Estudos empíricos têm sugerido que em função das características comportamentais 

dominantes dos investidores frente a situações diferentes, o mercado pode sofrer reações  

distintas. Diversas evidências têm mostrado que em algumas ocasiões o mercado tende a 

apresentar uma movimentação de preços exagerada, ou sobre-reação. As sobre-reações 

surgem na medida em que variáveis financeiras, como por exemplo preços e volatilidades, 

distanciam-se de seus valores intrínsecos7, havendo altas ou baixas excessivas em seus valores 

de mercado (Kimura, 2002, pp. 46-47; Haugen, 1995, pp. 1, 12, 24, 25, 30, 94, 102).  

Um dos argumentos comportamentais para a existência de sobre-reação baseia-se na 

possibilidade de os investidores comportarem-se de modo exagerado frente às características 

dos ativos, penalizando ou valorizando excessivamente ações percebidas como ruins e boas, 

respectivamente. Assim, por exemplo, a compra de ativos com características negativas pode 

ser lucrativa na medida em que o preço destes ativos encontra-se depreciado além de seu valor 

intrínseco. Ao longo do tempo, ocorrendo uma recuperação dos preços devido à percepção do 

mercado de um exagero na queda das cotações, esta operação tende a apresentar rentabilidade 

superior à carteira do mercado (Kimura, 2002, pp. 47-48). 

 

Em outras ocasiões o mercado parece demorar para incorporar informações relevantes no 

processo de negociação dos ativos, caracterizando o que seria uma sub-reação. De certa 

maneira a sub-reação está associada a um fator psicológico chamado conservadorismo, ou 

seja, os agentes financeiros apresentam certa resistência em incorporar plenamente as 

informações relevantes em seu processo decisório, acarretando uma lentidão nos ajustes de 

preço, principalmente quando as percepções e avaliações particulares diferem das informações 

e análises publicamente disponíveis (Kimura, 2002, p.56; Shleifer, 2000, pp. 127-128).  

 

A sobre-reação possibilita a utilização das chamadas estratégias contrárias, que são 

baseadas na compra de ativos com desempenho ou características passadas desfavoráveis e 

venda de ativos com desempenho ou características passadas excelentes. 

                                                 
7 Valor intrínseco é o valor associado a um ativo em função dos fluxos de caixa esperados para esse ativo.    
   Esse assunto será desenvolvido no item 2.4, Análise Fundamentalista. 
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A sub-reação, por sua vez, dá oportunidade ao emprego da estratégia de momento, que 

consiste na compra de ações com desempenho passado bom e venda de ações com 

desempenho passado ruim (Edwards, 1968, apud Kimura, 2002, p. 56). 

Em sua tese de doutoramento, Kimura (2002) mostra que em certas condições a sobre-reação e 

a sub-reação ocorrem, e a utilização de estratégias contrárias ou de momento, respectivamente, 

pode conduzir a ganhos significativos, no mercado brasileiro.  
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2.3 A Análise Gráfica  

 

2.3.1 Conceito 

 

Definida por alguns como arte e por outros como ciência, a Análise Gráfica, também 

conhecida por Análise Técnica, está baseada no estudo da evolução dos preços de mercado 

dos ativos ao longo do tempo, conforme a conceituação feita por alguns autores, a seguir. 

 

 
Edwards e Magee (2001, pp. 3-4) argumentam:  
“ O preço de mercado reflete não apenas as diferentes opiniões sobre valor, dos muitos analistas ortodoxos de 

ações, mas também todas as esperanças e medos, suposições e humores, racionais e irracionais, de centenas de 

potenciais compradores e vendedores, assim como suas necessidades e recursos, em suma, fatores que desafiam 

análises e para os quais não existem estatísticas mas que são todos, entretanto, sintetizados, pesados e finalmente 

expressos na única cifra precisa que faz com que compradores e vendedores se aproximem e realizem um 

negócio (através de seus agentes, seus respectivos corretores). Essa é a única cifra que conta.” 

Para estes autores, “a  análise técnica é a ciência de registrar, geralmente na forma gráfica, a 

história efetiva das transações (mudanças de preços, volume de transações, etc.) de uma certa 

ação ou do índice de mercado, deduzindo-se então, a partir do quadro formado, as prováveis 

tendências futuras.” 

 

 

De acordo com Murphy (1986, p. xviii), “A análise técnica é simplesmente um enfoque à 

previsão  dos mercados baseado no estudo do passado, da psicologia humana e da lei das 

probabilidades.”  O autor ainda acrescenta:  “a análise técnica é o estudo da ação do mercado, 

principalmente mediante o uso de gráficos, com o objetivo de prever futuras tendências de 

preços.” O termo ‘ação do mercado’ inclui as 3 principais fontes de informação para o grafista 

– preço, volume e contratos em aberto (Murphy, 1986, p.1). Os contratos em aberto são 

utilizados apenas nos mercados de futuros e opções (Murphy, 1999, p.2). 
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Para Noronha (1995, p.1), “Análise técnica é a ciência que busca, através do estudo de 

registros gráficos multiformes, associados a formulações matemático-estatísticas, incidentes 

sobre preços, volumes e contratos em aberto do passado e do corrente (sic) dos diferentes 

ativos financeiros, proporcionar, através da análise de padrões que se repetem, condições para 

que se possa projetar o futuro caminho dos preços, dentro de uma lógica de maiores 

probabilidades.” Noronha (1995, p.11) ainda acrescenta: “esses padrões nada mais são do que 

as ondas de ganância e medo entre investidores. São a fotografia da eterna batalha entre 

compradores e vendedores.” 

 
 
Botelho (2003, pp. 21-25) argumenta que  a análise técnica  é mais uma arte do que uma 

ciência exata, que estuda, analisa e procura interpretar o comportamento atual da Massa 

(média das opiniões de todos os participantes do mercado – compradores e vendedores, 

ponderada em função do ‘poder de fogo’ de cada participante), tentando encontrar indicações 

lógicas sobre qual das duas forças do mercado está, ou vai estar, mais forte, para então poder 

concluir para onde vão os preços. Botelho (2003, p.23) então conclui: “Como se vê, estuda-se 

comportamentos humanos...” 

 

 

Segundo Pring (2002, pp. 2-3), “O enfoque técnico para investimento é essencialmente uma 

reflexão da idéia que os preços se movem em tendências que são determinadas pelas 

mudanças de atitudes dos investidores em relação a uma variedade de forças econômicas, 

monetárias, políticas e psicológicas. A arte da análise técnica, pois isso é uma arte, é 

identificar a reversão de uma tendência em seu estágio inicial e ‘cavalgar’ essa tendência até 

que o peso das evidências mostre ou prove que a tendência reverteu.” 

 

 

De acordo com Goldberg e Nitsch (2001, p.6), “o objetivo principal da análise gráfica é 

identificar e fazer uso das tendências. A maioria dos modelos de negociação técnica de 

sucesso estão baseados em acompanhar as tendências.” 
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2.3.2 Considerações gerais 

 

Os conceitos expostos no item 2.3 sobre a análise gráfica ou técnica visam a fornecer ao leitor 

os conhecimentos básicos necessários para a compreensão do escopo e alcance do presente 

trabalho, não sendo pretensão do autor detalhar ao extremo ou aprofundar em demasia os 

conceitos aqui expostos sobre o tema. Maiores detalhes podem ser obtidos consultando-se a 

bibliografia referenciada ao longo do texto. 

 

A origem da Análise Gráfica data do início do século XVII. Da preocupação com o registro de 

informações  sobre o preço do arroz, no sentido de obter as melhores condições para a sua 

comercialização, tem-se notícia de que a abastada família Homma,  grande produtora de arroz 

no Japão, ao redor do ano 1700, fazia uso de um sistema gráfico que veio a ficar conhecido 

como Candlestick, ou Candelabro Japonês, usado correntemente no Japão                  

(Noronha, 1995, pp. 133-134). 

Daí surgia a Análise Gráfica, ou Análise Técnica, que só veio tomar a forma como hoje é 

conhecida, ao final do século XIX, quando Charles Dow criou um índice (depois batizado de  

Dow–Jones) para servir como um barômetro da tendência geral dos negócios (com ações) 

(Noronha, 1995, pp. 2-3). 

 

Na visão de Edwards  e Magee (2001, prefácio à 8ª edição), os gráficos são representações do 

imutável comportamento humano em multivariadas situações complexas.  São o retrato de 

uma gama de ações humanas expressas numa só variável (preço). No preço convergem 

inúmeras influências: medo,  ganância, desejo, astúcia, malícia, falsidade, ingenuidade, 

estimativas de lucro, a necessidade de renda dos corretores, credulidade, a necessidade de 

emprego e desempenho dos administradores profissionais, oferta e demanda de ações, liquidez 

e fluxo monetários, auto-destrutividade, passividade, manipulação, ciclos econômicos e crença 

a respeito deles ...   

Para Noronha (1995, p. 1), a análise técnica não leva em consideração fatores externos tais 

como informações sobre projeções de lucro das empresas, taxa de retorno, relação preço/lucro, 

noticiário em geral, ou quaisquer outros componentes que não sejam provenientes do pregão. 

Tudo o que é importante ser analisado está embutido nos dados emitidos pelo mercado. 
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Segundo Malkiel (1991, p. 111), “os gráficos, é claro, contam apenas o que os demais players 

têm feito no passado. A esperança do grafista, todavia, é que um estudo cuidadoso de o que os 

demais players estão fazendo irá lançar luz sobre o que a multidão tende a fazer no futuro.” 

Segundo o autor, “a maior parte dos grafistas acredita que o mercado é 10% lógico e 90% 

psicológico.”  

De acordo com Murphy (1986, p. 4), a História se repete: o autor argumenta que “muito da 

estrutura da análise técnica e o estudo dos mercados tem a ver com o estudo da psicologia. 

Padrões gráficos, por exemplo, que têm sido estudados e classificados ao longo dos últimos 

cem anos  refletem certas figuras que aparecem nos gráficos de preços. Essas figuras revelam 

a psicologia altista ou baixista do mercado. Uma vez que tais padrões funcionaram bem no 

passado, assume-se que continuarão a funcionar bem no futuro (grifo próprio). Eles 

baseiam-se no estudo da psicologia, que tende a não mudar. Uma outra maneira de dizer que a 

história se repete é que a chave para entender o futuro  reside no estudo do passado, ou que o 

futuro é apenas uma repetição do passado.”  

Comparando a análise técnica com a análise fundamentalista, Murphy (1986, p.5) diz que 

“enquanto a análise técnica se concentra no estudo da ação do mercado, a análise 

fundamentalista focaliza as forças econômicas da oferta e procura que fazem com que os 

preços aumentem, diminuam ou permaneçam estáveis. Ambos os enfoques para a previsão dos 

mercados visam à solução do mesmo problema, isto é, determinar a provável direção da 

evolução dos preços. Apenas enfocam o problema sob ângulos diferentes. O fundamentalista 

estuda a causa do movimento do mercado, enquanto que o grafista estuda o efeito. O grafista, 

com certeza, acredita que o efeito é tudo o que interessa e que as razões, ou causas, são 

desnecessárias. O fundamentalista sempre tem que saber porquê.” 

Segundo Malkiel (1991, p. 121), “o trabalho mais importante do (analista) fundamentalista é 

estimar o fluxo futuro de lucros e dividendos. Para tanto, ele deve estimar o nível de vendas, 

os custos operacionais, as alíquotas de impostos, políticas de depreciação e as fontes e custos 

das necessidades de capital da empresa.” 

Dessa forma, observa-se que o analista fundamentalista tem que se preocupar com as razões 

fundamentais que justificam o investimento, ou porquê investir.                       

Segundo Malkiel (1991, p.111), “os analistas fundamentalistas acreditam que o mercado é 

90% lógico e apenas 10% psicológico.”  
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Já o analista grafista, de acordo com Pring (v. 2.3.1), se ocupa em identificar o momento em 

que ocorrem as reversões de tendências, ou seja, quando elas acontecem. 

Observa-se assim que as duas análises podem ser usadas de forma complementar. 

 

2.3.3 A Teoria de Dow 
 

2.3.3.1 Introdução 

 

A Análise Técnica, da forma como é conhecida hoje em dia, originou-se da chamada Teoria 

de Dow, que remonta a 3 de julho de 1884, quando foi publicada a primeira média (ou o 

primeiro índice) que norteava o mercado de ações (Murphy, 1986, p. 24). 

Segundo Leite e Sanvicente (1995, pp. 12-21), Charles Henry Dow e Edward Jones fundaram 

a Dow Jones & Co. em 1882, com a finalidade de divulgar cotações de ações e notícias 

econômicas do mercado de New York. Ambos foram os primeiros editores do Wall Street 

Journal, lançado em 1889.  

De acordo com Pierce (1987, pp. 9-10), Dow fez uma lista  de apenas 11 ações, 9 das quais 

eram de companhias ferroviárias. O índice era uma média aritmética das 11 cotações de 

fechamento. Em 1896 o índice foi desmembrado em 2, sendo que um deles, com 12 ações, 

ficou conhecido como o verdadeiro Dow Jones Industrial Average (DJIA) . O outro índice era 

composto por 20 ações, todas de empresas ferroviárias. A quantidade de ações do  DJIA foi 

ampliada para 30, sendo que esse número permanece até os dias de hoje.  

Não existem critérios objetivos e quantificáveis para a inclusão ou eliminação de ações na 

carteira desse índice: as trocas ficam a critério dos editores do Wall Street Journal , que 

procuram manter a representatividade do índice, atualizando sua composição como e quando 

lhes parece conveniente.  

Infelizmente Dow jamais escreveu um livro sobre sua teoria. Ele estabeleceu suas idéias sobre 

o comportamento do mercado de ações em uma série de editoriais do Wall Street Journal na 

virada do século XIX para o século XX. Esses editoriais foram publicados de maneira 

organizada por William Peter Hamilton em seu livro de 1922 The Stock Market Barometer 

(New York, Harper Brothers). Robert Rhea desenvolveu ainda mais a teoria em A Teoria de 

Dow (New York, Barron’s), publicada em 1932. 
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2.3.3.2  Os Princípios de Dow  

 

Segundo Murphy (1986, pp. 26-34) os Princípios de Dow podem ser assim enunciados: 

 

• Os índices descontam tudo 

De acordo com Dow, à exceção dos Atos Divinos (Terremotos, inundações, etc), os  

índices já descontam8 todos os eventos ocorridos ou previsíveis que venham a afetar a 

oferta e a demanda. Quanto aos Atos Divinos, embora imprevisíveis, são rapidamente 

descontados e assimilados na ação dos preços. 

 

• O mercado tem 3 tendências 

Em sua definição de tendência, Dow pressupunha que uma tendência de alta existiria 

enquanto os picos e vales sucessivos fossem mais altos que os anteriores. Nas tendências 

de baixa valeria o oposto, com picos e vales inferiores. 

Aqui, Dow se referia às tendências Primária, Secundária e Terciária (Maré, Ondas e 

Marolas). Mais tarde Elliot desenvolve a sua teoria com base neste princípio.  

As tendências primárias geralmente duram mais de um ano, e às vezes, vários anos. 

As tendências secundárias ou intermediárias representam correções da tendência primária, 

e geralmente duram de 3 semanas a 3 meses. 

As tendências terciárias duram menos de 3 semanas e representam flutuações de curto 

prazo da tendência secundária. 

 

• As tendências Primárias têm 3 fases 

Considerando-se uma tendência de alta, é possível distinguir 3 fases: Acumulação, a Alta 

propriamente dita, e a Distribuição. 

- Acumulação: os bem-informados entram 

- Alta: os seguidores se posicionam 

- Distribuição: os bem-informados  saem  

 

Nas tendências de baixa ocorre o oposto. 

                                                 
8 A expressão ‘descontam’  é aqui utilizada no sentido de retratam, absorvem, refletem, incorporam. 
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• Uma tendência perdura até confirmação em contrário 

Com esta afirmação Dow queria dizer que oscilações em sentido contrário ao da tendência 

principal, porém que não confirmam uma reversão de tendência, são meras correções. 

 

• O volume (de títulos) deve confirmar a tendência 

Numa tendência de alta, quando o mercado se move de acordo com a direção   principal, o 

volume (de títulos negociados) é crescente, diminuindo durante as correções. Nas 

tendências de baixa ocorre o contrário. 

 
• As médias devem confirmar uma a outra 

Dow estava se referindo às médias  (ou índices) Industrial e Ferroviária, cuja variação 

deveria apresentar a mesma direção e sentido, tanto na alta quanto na baixa.  

 

Deve ficar claro que a análise técnica é de cunho totalmente empírico, conforme argumenta  

Tavares (1987, p. 22) a seguir: “ Em sua formulação atual, a teoria de Dow se converteu em uma técnica 

inteiramente fundamentada em observações empíricas e, só ancilarmente, referida às teorias psicológicas 

associadas às decisões de investidores sujeitos a assimetria informacional. Por esta conversão irrestrita ao 

empirismo, a teoria de Dow jamais se libertou do princípio da confirmação. Este princípio quer dizer que alguma 

coisa só acontecerá quando já aconteceu”. 

“As leis que permitem extrair as previsões de tendências de preços em mercado não explicam a formação dos 

seus indicadores, ou seja: a Teoria diz que, antes de todo impulso de mercado, quer para alta, quer para baixa, 

aparecem ‘formações’ identificáveis que os sinalizam. Entretanto, nada explica sobre o processo de geração 

dessas ‘formações’ e, muito menos, sobre as leis internas dos movimentos oscilatórios que descrevem. Apenas 

limita-se a argumentar que uma alta é equivalente a uma pressão de demanda, e uma baixa, de oferta.”   

 

Existem diversas variantes da Análise Técnica, destacando-se o Gráfico de Barras, as Ondas 

de Elliott, o Gráfico Ponto & Figura e o Candelabro Japonês (Candlestick). 

Este trabalho abordará especificamente o Gráfico de Barras, que, segundo Noronha         

(1995, p.11), é a variante mais conhecida e amplamente usada da Análise Gráfica. 

 

Em Botelho (2003) pode ser encontrada uma visão geral sobre cada uma das demais técnicas. 

Noronha (1995) já apresenta uma visão mais aprofundada. 
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2.3.4 O Gráfico de Barras 

 

O Gráfico de Barras é constituído por uma seqüência de barras, sendo o significado da barra 

definido abaixo (Murphy, 1986, p. 36): 

   MÁXIMO  
     
   fechamento 

abertura     
     
  mínimo  

 

A barra indica a negociação ocorrida em um certo período, que pode ser um dia (o mais 

comum), uma semana, períodos de 15 minutos, etc. Na explicação abaixo serão consideradas 

barras diárias, representando a negociação de uma ação. A barra poderia indicar também o 

número de pontos do índice. 

 

- O MÁXIMO indica o MAIOR valor alcançado pela cotação da ação no dia. 

- O mínimo indica o menor  valor atingido no dia.  

(isso não quer dizer que a cotação tenha passado por todos os valores entre o 

mínimo e o máximo, ao longo da barra, de forma contínua). 

- O traço à esquerda representa a abertura do pregão, ou seja, o valor do primeiro  

 negócio do dia. A abertura não é necessariamente o fechamento do dia anterior. 

- O traço à direita indica o fechamento, ou seja, o valor do último negócio do dia. 

O Gráfico de Barras nunca é apresentado sozinho; é sempre um acompanhado de um outro 

gráfico representando o volume de títulos negociados, normalmente apresentado abaixo do 

diagrama de barras. (Fig. 1). 
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Figura 1- O Gráfico de Barras 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: LAFIS 

A seqüência das barras no dia a dia vai fornecer o desenho das Tendências, que podem ser de 

Alta ou de Baixa 

 

2.3.5 Tendências 

 

Segundo Achelis (2001, p.25), “Uma tendência representa uma mudança consistente nos 

preços (i.e., mudanças nas expectativas dos investidores).” 

De acordo com Murphy (1986, pp. 53-58), uma tendência de alta é definida por uma reta 

traçada por mínimos (ou fundos) crescentes no tempo, isto é, o seguinte superior ao anterior  

(Fig 2). Uma tendência de baixa é definida por uma reta traçada por máximos ou topos 

decrescentes no tempo, ou seja, o seguinte inferior ao anterior. (Ver também Edwards e 

Magee, 2001, pp. 249-253; Botelho, 2003, pp. 98-106. Achelis, 2001, p.341). (Fig. 2).  

   

Um ponto é considerado máximo quando os pontos que lhe sucedem são inferiores, e 

considerado mínimo quando os pontos que lhe sucedem são superiores, sendo usual aguardar 

um intervalo de 3 dias para a confirmação. 
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Noronha (1995, p.27) define a tendência lateral, ou em linha, quando ocorre uma sucessão de 

topos e fundos lateralmente irregulares. 

                               

      Figura 2 - Tendência de Alta e de Baixa 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   De: Noronha, 1995, p. 34. 

 

Fazem parte do jargão de investimentos utilizado nos Estados Unidos as expressões Bull 

Market (Mercado Touro, ou altista) – quando se faz referência a uma tendência de alta do 

mercado, e Bear Market (Mercado Urso, ou baixista), quando se quer caracterizar um 

mercado em tendência de queda. O touro levanta a cabeça (tendência de alta) para dar uma 

chifrada, para atacar um inimigo, enquanto que o urso se abaixa (tendência de baixa) para 

agarrar, para atacar, daí as duas caracterizações distintas para essas diferentes fases do 

mercado. 

 

2.3.6 Suportes e Resistências 

 

Suportes e resistências são níveis de preço onde as compras e as vendas, respectivamente, são 

fortes o suficiente para interromper durante algum tempo - e possivelmente, reverter - um 

processo de queda ou de alta. Assim, topos são zonas de resistência e fundos, zonas de suporte 

(Noronha, 1995, p. 19). Em outras palavras, um suporte é o nível de pontos abaixo do qual 

uma cotação não cai em tendências de queda ou em deslocamentos laterais. Uma resistência é 
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um nível de pontos que não é ultrapassado em tendências de alta ou em deslocamentos laterais 

(Fig. 3). (Ver Achelis, 2001, pp. 14-18) 

 

Figura 3 – Suportes e Resistências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              De: Noronha, 1995, p. 22 

 

De acordo com Noronha (1995, pp. 19-20), suportes e resistências existem porque as pessoas 

têm memória, e a memória pode induzí-las a comprar e vender a certos níveis. As compras e 

vendas por parte do universo de investidores criam suportes e resistências. Se os investidores 

se lembram que recentemente os preços pararam de cair e, a partir daí subiram até um certo 

nível, provavelmente uma volta a esses níveis os induzirá a comprar novamente. Se os 

investidores se lembram que uma subida recente reverteu após atingir um certo topo, tenderão 

a vender quando os preços voltarem a esse nível. 

Existe suporte e resistência porque uma grande massa de investidores sente dor e 

arrependimento. Investidores que mantêm posições com prejuízo sentem muita dor. Esses 

perdedores estão determinados a cair fora tão logo o mercado lhes apresente uma nova chance. 
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Investidores que perderam uma oportunidade sentem arrependimento e também esperam que o 

mercado lhes dê uma segunda chance. Sentimentos de dor e arrependimento são moderados 

nas regiões onde a amplitude das oscilações é pequena e as perdas não machucam muito. 

Quando o mercado permanece de lado, os investidores tendem a comprar no limite inferior da 

área de indefinição e a vender no limite superior. Numa subida, os vendidos sentem dor e os 

comprados, arrependimento por não terem comprado mais. Ambos estão determinados a 

comprar se o mercado lhes der uma segunda chance. A dor dos vendidos e o arrependimento 

dos comprados os deixam prontos para comprar, criando um suporte durante as correções 

numa subida – um piso abaixo do mercado em movimentos de alta. 

Resistência é uma área onde os comprados sentem dor e os vendidos, arrependimento, e 

ambos estão prontos para vender. Quando os preços caem, dentro de uma área de preços 

limitada, ou seja, numa congestão, aqueles que compraram sentem dor, sentem-se ludibriados 

e esperam por uma subida para cair fora, se possível no empate. Os vendidos sentem 

arrependimento de não terem vendido mais e esperam por uma subida que lhes ofereça uma 

segunda chance. A dor dos comprados e o arrependimento dos vendidos criam uma resistência 

durante as correções numa queda – um teto acima do mercado em movimentos de queda. 

 

Segundo Edwards & Magee (2001, p. 227), o suporte é definido por um nível de preços no 

qual uma demanda suficiente por uma ação aparece de forma a interromper uma tendência de 

baixa, ao menos temporariamente, ou possivelmente revertê-la, isto é, os preços começam a 

subir novamente.. Da mesma forma, uma zona de resistência é determinada por um nível de 

preços onde aparece uma oferta de ações suficiente para interromper uma alta, podendo 

eventualmente revertê-la. Em cada nível de preços existe, teoricamente, um determinado nível 

de oferta e demanda cuja intensidade varia de acordo com as circunstâncias e define a 

tendência. Mas uma faixa de suporte representa uma concentração de demanda, e uma faixa de 

resistência representa uma concentração de oferta. 
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2.3.7 Força de uma linha de tendência 

 

Apesar se poder dizer que as linhas de tendência – sejam elas de alta, baixa ou estacionárias – 

possuem memória, pois as mesmas voltam a interferir na evolução das cotações no futuro, 

mesmo após terem sido rompidas, como será mostrado a seguir, elas têm uma duração 

contínua limitada, vindo a ser rompidas após um certo período, propiciando então as 

oportunidades de compra ou venda. Desta forma, pode-se questionar: até quando se pode 

esperar que uma tendência perdure? Quando poderá haver a sua reversão? 

A seguir serão apresentados alguns critérios que, segundo Noronha (1995, pp. 20-21; 37) 

determinam a ‘força’ de uma tendência, ou seja, quais as características que determinam sua 

maior ou menor duração. 

1.  Duração: quanto maior a duração de uma linha, mais ainda as cotações tendem a  

     respeitá-la, mais difícil é que a mesma seja rompida. 

2.  Número de toques: quanto mais vezes as cotações tocaram a linha de tendência, mais       

     difícil será seu rompimento. 

3.  Inclinação: quanto menos íngreme, ou mais deitada for uma linha de tendência, maior     

     sua força ou oposição ao rompimento, menor sua probabilidade de ser rompida. 

4.  Quanto maior a amplitude (no caso de um deslocamento lateral), maior a força da linha        

     de tendência.  

 

2.3.8 Rompimento de uma linha de tendência 

 

Diz-se que uma tendência foi rompida quando o gráfico a ultrapassa por uma diferença igual 

ou maior a 3% do valor  do suporte ou da resistência no ponto do rompimento, em termos de 

fechamento, não necessariamente essa diferença sendo alcançada no primeiro dia, às vezes 

demorando 2 ou 3 dias para a confirmação (Edwards & Magee, 2001, p. 57;                  

Dehner, 5-fev-1990, p. 5; Noronha, 1995, p. 54). Além do critério baseado em valor, Murphy       

(1986, p. 74) sugere outro, baseado em tempo, ou seja, considera-se o rompimento quando a 

cotação permanecer 2 dias acima (abaixo) da resistência (do suporte). Outros adotam 3 dias 

para esse critério. Murphy (1986, pp. 66-67) sugere que o nível de 10% para suportes e 

resistência maiores é utilizado por alguns grafistas, mas argumenta que esse critério é 
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subjetivo, devendo ficar a cargo de cada analista o estabelecimento do nível de referência 

adequado. A esse respeito, Pring (2002, p.73) acrescenta: “A sabedoria convencional sustenta 

que se deve esperar por uma confirmação de 3% de penetração em um limite antes de admitir 

que o rompimento é válido. ... Este enfoque foi desenvolvido na primeira parte do século XX, 

quando os períodos durante os quais os investidores detinham uma ação eram maiores. Hoje, 

com a popularidade dos gráficos intraday , 3% de variação pode representar a totalidade do 

movimento. Não tenho nenhuma objeção à regra dos 3% para movimentos de preço de prazo 

mais longo, nos quais as flutuações são maiores. Todavia o melhor enfoque é um consenso 

baseado na experiência e julgamento, em cada caso particular.” 

A confirmação do rompimento de uma tendência de baixa (resistência) geralmente determina 

um ponto de compra. A confirmação do rompimento de uma tendência de alta (suporte) 

geralmente define um ponto de venda. O uso de indicadores (tratado adiante) auxilia na 

decisão. 

Quando a tendência é ultrapassada, porém antes de atingir o nível de 3%, retorna à condição 

anterior, acima do suporte ou abaixo da resistência, não se trata de um rompimento, mas 

apenas de um corte na linha de tendência. 

 

2.3.9 Reversão Resistência/Suporte, Suporte/Resistência 

 

Uma importante característica das linhas de tendência é a reversão de seu comportamento, 

após o rompimento. Desta forma, após rompidos, uma resistência passa a se comportar como 

suporte em caso de uma queda futura, e um suporte passa a se comportar como resistência, em 

caso de uma alta futura (Murphy, 1986, pp. 64-67). Esse efeito pode ser observado na Fig. 4 a 

seguir e também na Fig. 3. Isso pode ser considerado como uma conseqüência do  efeito 

memória anteriormente mencionado, ou seja, as linhas de tendência têm uma ação remanente 

que volta a se manifestar no futuro, mesmo após um rompimento anterior.  
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Figura 4 – Suporte e Resistência – Reversão de Comportamento das linhas 

            
         De: Noronha, 1995, p. 19 

 

2.3.10 Volume 

 

O volume de títulos negociados é um fator de muita importância na negociação, um parâmetro 

que serve  para corroborar o que ocorre no gráfico de barras. O volume é o Raio X dos preços, 

permitindo diagnosticar aquilo que a vista não alcança, o que está por trás da aparente saúde 

do mercado. O volume deve ser crescente quando a evolução das cotações se dá na mesma 

direção da tendência principal, diminuindo nas correções. Durante a formação de figuras tende 

a diminuir, aumentando quando de seu rompimento (Noronha, 1995, pp. 159-166). 

 

2.3.11 Escalas Gráficas 

 

A visualização e análise dos gráficos fica bastante facilitada se for utilizada a escala semi-

logarítmica, ou seja, logarítmica apenas para o eixo das cotações, na vertical. Nessa escala, 

variações percentuais iguais têm o mesmo tamanho, porém o passo da escala não é constante. 

Na escala linear o passo da escala é constante, variações iguais em quantidades têm o mesmo 

tamanho, porém as variações percentuais ficam distorcidas                        

(Noronha, 195, pp.13-14; Edwards & Magee, 2001, p.11). 
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2.3.12 Figuras 

 

Segundo Noronha (1995, p. 43), as figuras ou padrões são formações gráficas, que surgem em 

determinados momentos, que podem auxiliar a decidir quando é mais provável que uma 

tendência continue ou reverta, por analogia com o que ocorreu no passado.  

 

As principais figuras de reversão são: 

• Triângulo simétrico 

• Ombro-Cabeça-Ombro 

• Topos e Fundos Duplos e Triplos 

• Pá-de-ventilador 

 

As principais figuras de consolidação são: 

• Retângulos 

• Bandeiras 

• Flâmulas 

 

2.3.12.1 Figuras de Reversão 

 

Triângulo Simétrico 

 

O triângulo simétrico pode funcionar tanto quanto figura de confirmação quanto de reversão 

de tendência, dependendo de em que lado se dá o rompimento. De acordo com Tavares   

(1987, p.69), os triângulos podem ser interpretados como característicos de fases de hesitação 

do mercado.  

O triângulo simétrico é sempre formado por uma tendência de alta e uma tendência de baixa. 

  

O volume tende a reduzir-se durante a formação da figura – quando devem ser evitados 

posicionamentos, aumentando após o rompimento, que deve ocorrer na região situada entre 

2/3 e 3/4 da distância entre o primeiro toque no lado onde se deu o rompimento, e o vértice 

(Dehner, 5-mar-1990, p. 4). Noronha (1995, p. 45) e Murphy (1986, p. 139) definem a região 



 57

ideal para o rompimento entre a metade e 3/4 da distância horizontal entre o início do 

triângulo e o vértice. Rompimentos próximos ao vértice anulam a figura. 

Como pode ser observado, em todos os casos o volume diminui durante a formação da figura, 

aumentando no rompimento. 

 

Figura 5a - Confirmação de Alta 

 
 

A tendência inicial era de alta. Forma-se o triângulo, dando-se o rompimento para cima, entre 

2/3 e 3/4 da distância entre o primeiro toque e o vértice no lado rompido, confirmando a 

tendência. 

A linha tracejada chama-se linha de meta, que indica até onde, teoricamente, a alta deve 

chegar. Não é linha de suporte nem de resistência. 

 

Figura 5b - Reversão de Alta 
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A tendência inicial era de alta. Forma-se o triângulo, mas o rompimento dá-se para baixo, 

entre 2/3 e 3/4 da distância entre o primeiro toque do lado rompido e o vértice, revertendo a 

tendência de alta, para baixa. Vale a mesma observação quanto à linha de meta. 

 

Figura 5c - Confirmação de Baixa 

 
 

A tendência inicial era de baixa, Forma-se o triângulo e o rompimento se dá para baixo, entre 

2/3 e 3/4 da distância entre o primeiro toque no lado rompido e o vértice, confirmando a 

tendência de queda. 

Vale a mesma observação para a linha de meta. 

 

Figura 5d - Reversão de Baixa 

 
A tendência inicial era de baixa. Forma-se o triângulo, e o rompimento ocorre para cima, entre 

2/3 e 3/4 da distância entre o primeiro toque no lado rompido e o vértice, revertendo a 

tendência de baixa para alta. Vale a observação sobre a linha de meta. 
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Para a confirmação do rompimento do triângulo vale a regra dos 3%                        

(Edwards e Magee, 2001, p. 99). 

 

Ombro-Cabeça-Ombro 

 

Segundo Noronha (1995, p. 53), essa é a mais confiável das figuras de reversão. Durante a sua 

formação, o volume cresce na direção da tendência e após o rompimento, se for o caso, 

diminuindo quando nas correções. Se não romper a linha de pescoço, abandona-se a figura. 

 

  Figura 6 – Ombro-Cabeça-Ombro 

 
   De: Noronha, 1995, p. 54 

De um modo geral essa figura representa uma reversão de tendência de alta para baixa. Após 

ter atingido um pico no ponto A (ombro esquerdo), a cotação cai, voltando a subir e atingindo 

o ponto B (topo da cabeça). Volta a cair até um ponto que dará origem à chamada linha de 

pescoço. Sobe em seguida, atingindo o ponto C (ombro direito), voltando a cair. A cabeça 

deve ser mais alta que os dois ombros. Se romper a linha de pescoço, com a confirmação dos 
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3%, a cotação tende a cair até onde indicar a seta baixada do ponto de rompimento, de igual 

comprimento à distância da linha de pescoço até a cabeça.                        

(Noronha, 1995, p. 54; Murphy, 1986, pp. 107-120). 

O padrão ombro-cabeça-ombro pode formar-se também invertido, quando sinalizaria reversão 

de baixa para alta. Em ambos os casos, podem formar-se um ou vários ombros de cada lado, e 

em quantidades diferentes em cada lado. O aumento de volume no rompimento é uma 

característica da figura. Caso não haja confirmação, abandona-se a figura. 

Edwards e Magee (2001, p.63) comentam o chamado Pullback, que é o movimento de retorno 

em direção à Linha de Pescoço após sua primeira ultrapassagem, indicado na  Figura 6 pelo 

retorno das cotações de D para E. Esse movimento costuma ocorrer também após o 

rompimento de triângulos e dos níveis de suporte e resistência  

(Ver Edwards e Magee, 2001, pp. 106, 130, 225, 243-7, 258, 267 et seq., 444, 491,679). 

Edwards e Magee (2001, p.199) apresentam exemplo de caso onde a figura Ombro-Cabeça-

Ombro funciona como padrão de consolidação de tendência. 

 

Topos e Fundos Duplos e Triplos 

Figura 7 – Topo e  Fundo Duplos 

 
    De: Noronha, 1995, p. 60 

 



 61

Na análise gráfica os padrões duplos são muito raros, e os triplos, ainda mais             

(Noronha, 1995, p. 60). 

Como se pode observar na figura acima, uma vez formados topos (fundos) duplos, a 

confirmação do rompimento da linha que passa por V pelo critério de 3%                    

(Murphy, 1986, p. 74) tende a fazer com que a cotação caia (suba) no caso dos topos (fundos) 

o mesmo que subiu (caiu) até o topo (fundo) a partir de V. A confirmação do topo duplo 

sugere um ponto de venda, e a do fundo duplo, um ponto de compra. 

 

Os topos e fundos triplos são análogos  aos duplos, quanto ao comportamento. 

 

Pá de ventilador 

  

Figura 8 – Pá de ventilador de baixa 

 
   De: Murphy, 1986, p. 77 

 

A figura da pá de ventilador de baixa é definida pelo traçado de 3 tendências de alta 

consecutivas. A primeira (1) é rompida, a cotação cai, e ao configurar-se um novo mínimo, é 

traçada a segunda reta de alta (2). A cotação prossegue subindo e, ao atingir a primeira reta de 

alta, encontra resistência e cai, desta vez rompendo a reta 2, e continuando a cair. Ao se 

confirmar um novo mínimo, é traçada a terceira reta (3). A cotação sobe, encontra resistência 

na antiga reta suporte (2), voltando a cair. Confirmando-se o rompimento da terceira reta, terá 

sido dada uma indicação de reversão de tendência de alta para baixa, a cotação tenderá a cair 

mais, indicando um ponto de venda (Murphy, 1986, p.77). 
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 Figura 9 – Pá de ventilador de alta 

 
     De: Murphy, 1986, p. 78 

 

 

 

 

A figura da pá de ventilador de alta é definida pelo traçado de 3 tendências de baixa 

consecutivas. A primeira (1) é rompida, a cotação sobe e ao configurar-se um novo máximo, é 

traçada a segunda reta de baixa  (2). A cotação prossegue caindo e, ao atingir a primeira reta 

de alta, encontra suporte e sobe , desta vez rompendo a reta 2, e continuando a subir. Ao se 

confirmar um novo máximo, é traçada a terceira reta (3). A cotação cai, encontra suporte na 

antiga reta de resistência (2), voltando a subir. Confirmando-se o rompimento da terceira reta, 

terá sido dada uma indicação de reversão de tendência de baixa para alta, a cotação tenderá a 

subir mais, indicando um ponto de compra (Murphy. 1986, pp. 78-79). 
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2.3.12.2 Figuras de Consolidação 

 

Retângulo 

 

Figura 10 - Retângulos 

  De: Noronha, 1995, p. 48 

 

Os retângulos são formações que consistem de deslocamentos laterais contidos entre duas 

faixas paralelas. Normalmente são padrões de continuação, podendo porém aparecer, 

raramente, como padrões de reversão. Quando se dá o rompimento, a cotação tende a evoluir 

até a replicação da amplitude inicial, conforme indicam as setas. A figura da esquerda indica 

um processo de consolidação de alta, e a da direita, de consolidação de baixa             

(Noronha, 1995, p. 47-48). 

 

Bandeiras 

 

Conforme indica a Fig. 11, as bandeiras são pequenos canais inclinados contra a tendência 

principal e, ao serem rompidas, dão indicação de continuidade do movimento, repetindo o 

‘mastro’ da bandeira (Noronha, 1995, p. 50-52). 
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Figura 11 – Bandeira 

    
   De: Noronha, 1995, p. 51 

 

Flâmulas 

 

Na Fig. 12 são apresentadas as flâmulas, que são pequenos triângulos os quais se comportam 

da mesma forma que as bandeiras, descritas acima. Não seguem porém as regras dos 

triângulos, quanto a medidas e rompimento (Noronha, 1995, p. 50-52). 

Figura 12 - Flâmula 

 
     De: Noronha, 1995, p. 51 
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2.3.13 Indicadores 

 

O Gráfico de Barras faz uso também de ferramentas auxiliares para a indicação de tendências 

e pontos de reversão, chamadas Indicadores, que se dividem em Osciladores e Rastreadores 

(Noronha, 1995, pp. 179-193). Assim, referências ao Gráfico de Barras subentendem também 

esse conjunto de gráficos. 

 

2.3.13.1  Osciladores 

 

Os Osciladores são indicadores mais comumente usados quando o mercado não apresenta 

tendência definida. Normalmente são anteriores ou antecipados às tendências. O principal 

deles é o Índice de Força Relativa, ou IFR.  

 

IFR – Índice de Força Relativa 
 

Segundo Murphy (1986, pp. 195-203), o IFR (em inglês RSI – Relative Strength Index) é um 

oscilador que varia entre 0 e 100, representado pela fórmula  desenvolvida por Welles Wilder 

(1978, pp. 63-70): 

 

IFR = 100 -     100  onde  FR = média das variações para cima em n dias   

            1 + FR          média das variações para baixo em n dias 

 

Geralmente adota-se para n o valor 9 ou 14. 

 

Simplificando-se a fórmula acima o IFR pode ser representado por: 

IFR = 100 x               Σ var.cima   

           Σ var.cima +  Σ  var. baixo       , onde: 

Σ var.cima = somatória das oscilações positivas (ou para cima) das cotações em n dias 

Σ var. baixo = somatória das oscilações negativas (ou para baixo) das cotações em n dias 

Usualmente considera-se a variação do IFR ente 20 e 80, ou entre 30 e 70. 
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Quando o IFR cai abaixo dos 20 (30) , diz-se que está entrando na “zona de compra”, e está 

sobre-vendido (oversold), sugerindo a proximidade de uma reversão da tendência de baixa 

para alta, e um próximo ponto de compra. 

 

Quando o IFR sobe acima dos 80 (70), diz-se que está entrando na “zona de venda”, e está 

sobre-comprado (overbought), sugerindo a proximidade de uma reversão de tendência de alta 

para baixa, e um próximo ponto de venda. 

 

Antes de comentar os Rastreadores, focalizando as Médias Móveis, é necessária uma 

explicação sobre a seqüência de Fibonacci. 

 

A Seqüência de Fibonacci 

 

A Seqüência de Fibonacci é uma série aritmética composta pelos números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, 144, 233... e assim por diante, onde o número seguinte é obtido pela soma dos 2 

números anteriores. Essa série, dotada de características bastante interessantes, tem ampla 

utilização na análise gráfica. A partir de um determinado número da série, a razão entre esse 

número e o que lhe antecede é de 1,618, e a razão entre esse número e o que lhe sucede, é 

0,618, sendo que ambas as razões permanecem constantes. A teoria sugere que os avanços e 

recuos das cotações acompanham essas razões. Para maiores detalhes, ver                    

Noronha (1995, pp. 256-259; 279-282) e Bernstein (1998, pp. XXV-XXIX). 

 

2.3.13.2 Rastreadores: 

 

Os Rastreadores são indicadores que ajudam a confirmar uma tendência quando esta encontra-

se em seu início, sendo normalmente atrasados ou posteriores em relação à tendência.  

Neste trabalho serão discutidos apenas 2 rastreadores, quais sejam as Médias Móveis – 

destacando-se as Aritméticas, e o MACD – Convergência – Divergência das Médias Móveis.  
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Médias Móveis 

 

As médias móveis (MM) são rastreadores bastante úteis para indicar reversões de tendências, e 

podem ser aritméticas, ponderadas e exponenciais. 

Conforme explica Noronha (1995, p.180), “a média móvel é uma média extraída de um corpo de dados 

seqüenciais numa janela de tempo. Assim, uma média móvel de 10 períodos mostra o preço médio dos últimos 10 

dias. No décimo primeiro dia, substitui-se o primeiro dia pelo décimo-primeiro e calcula-se uma nova média, e 

assim sucessivamente.” Conectando-se os pontos das médias móveis de cada dia cria-se a linha da média móvel. 

Noronha (1995, p.180) acrescenta: “O principal objetivo de uma média móvel é o de informar se começou 

ou terminou uma tendência. Por ser uma média calculada em cima de dados decorridos, ela não prediz, apenas 

reage com uma pequena defasagem de tempo em relação ao movimento de preços. Portanto, ela segue, mas não 

lidera ou antecipa. Sua característica principal é fazer com que o movimento do gráfico de preços fique mais 

suave, tornando mais fácil a visualização da tendência básica.” 

Em um teste realizado para operar o índice futuro numa base intra-dia, mediante a utilização 

de um sistema com diversas variáveis, Noronha (1995, p. 182) concluiu que os melhores 

resultados vinham associados à utilização das MM aritméticas, razão pela qual apenas estas 

serão abordadas no presente trabalho.  

Normalmente são utilizadas duas ou três, em conjunto, cuja periodicidade usualmente provém 

da seqüência de Fibonacci, ou seja: 

Uma semana de pregões: 5 ou 8 dias. 

Um mês de pregões: 21 dias (úteis no mês)  

Um ano de pregões: 233 dias (252 dias úteis no ano) 

Quando o gráfico é semanal, é utilizada a média de 55 semanas (52 semanas no ano). 

 

Segundo Pring (2002, p.157), uma média móvel é uma versão suavizada de uma tendência, 

sendo que a própria média móvel em si é uma área de suporte e resistência. De acordo 

com Noronha (1995, p. 184), um investidor que pretenda operar apenas com a tendência 

primária deve trabalhar com uma média móvel de 200 dias, que representa um ano de pregões. 

Murphy (1999, pp. 197-203) argumenta que a média móvel é uma seguidora, não é líder. 

Nunca antecipa, apenas reage. A média móvel segue o mercado, indicando que uma tendência 

começou, mas sempre depois do fato. E explica a utilização das médias móveis: quando a 

seqüência de cotações corta uma MM de baixo para cima, é um sinal de início de uma 
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tendência de alta, sugerindo um ponto de compra. Se o corte for de cima para baixo, após a 

confirmação e o afastamento, é um sinal de início de uma tendência de baixa, sugerindo um 

ponto de venda. Quando uma MM de periodicidade menor cortar uma MM de periodicidade 

maior de baixo para cima, estará sendo dada uma sinalização de compra. Se for de cima para 

baixo, estará sendo sinalizada uma venda. Pring (2002, p. 154) acrescenta: uma média móvel 

crescente é sinal de força do mercado, enquanto que uma declinante denota fraqueza. 

No presente trabalho apenas a MM 233 (conforme explicado, representando um ano de 

pregões, de acordo com Fibonacci) foi testada. 

 

MACD – Moving Average Convergence – Divergence (Convergência – Divergência  

                 das Médias Móveis) 

 

O MACD é composto por duas linhas, a Linha do MACD e a Linha de Sinal. A Linha do 

MACD é representada pela diferença entre duas MM exponenciais, sendo uma MM de 12 dias 

e a outra MM de 26 dias. Essa diferença deve ser entendida como se fosse a cotação de um 

ativo. A Linha de Sinal – LS, é uma MM exponencial de 9 dias da linha do MACD. O 

funcionamento desse rastreador é análogo ao das demais MM: quando a linha do MACD 

cortar a LS de baixo para cima, sinaliza um ponto de compra. Caso a linha do MACD corte a 

LS de cima para baixo, afastando-se, sinaliza um ponto de venda                        

(Noronha, 1995, pp. 187-189). O MACD (que é um rastreador, portanto atrasado, com relação 

ao início de novas tendências) geralmente confirma as indicações antecipadas do IFR (que é 

um oscilador, portanto adiantado com relação ao início de novas tendências). 

 

O Índice de Força Relativa, ou IFR, e o Moving Average Convergence-Divergence, ou 

MACD, quando usados em conjunto, podem auxiliar nas decisões de compra e venda, 

constituindo-se em ferramentas complementares de apoio à interpretação dos sinais gráficos. 

No entanto, a tomada de decisão de comprar ou vender baseada no  posicionamento relativo 

destes indicadores é bastante subjetiva, diferentemente da interpretação dos sinais que foram 

objeto deste estudo. Como a percepção de risco varia de analista para analista, conforme 

exposto pelas Finanças Comportamentais (ver item 2.2.2). a comprovação da eficácia destes 

indicadores depende de outros testes, fora do escopo deste trabalho. 
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2.4 A Análise Fundamentalista 
 
 
2.4.1 Conceito 
 

Segundo Alexander, Sharpe e Bailey (1993, pp.12-13), a análise fundamentalista9 parte do 

princípio que o valor real ou intrínseco de qualquer ativo financeiro  é igual ao valor presente 

de todos os fluxos de caixa que o possuidor desse ativo espera receber.  

Nesse sentido o analista fundamentalista  tentará prever a ocorrência dos fluxos de caixa no 

tempo e também em dimensão, trazendo-os a valor presente, mediante a utilização de uma 

taxa de descontos e um modelo de desconto de dividendos. Isso quer dizer que o analista deve 

tentar projetar o fluxo de dividendos que uma determinada ação proporcionará no futuro, o 

que equivale a prever o lucro por ação da empresa e suas taxas de distribuição de dividendos 

(payout). Uma vez que o valor real da ação tenha sido determinado, o analista o comparará 

com o preço de mercado.  

Ações cujo preço estiver acima de seu respectivo valor real estarão sobre-avaliadas. Caso  o 

preço seja inferior ao valor real, estarão sub-avaliadas. Os analistas fundamentalistas 

acreditam que se a disparidade for significativa, o mercado provocará no futuro uma 

valorização das sub-avaliadas e uma desvalorização das sobre-avaliadas 

 

Para Assaf (2001, p.237),  “a análise fundamentalista adota a hipótese da existência de um 

‘valor intrínseco’ para cada ação, com base nos resultados apurados pela empresa emitente. O 

estudo dessa análise está baseado no desempenho econômico e financeiro da empresa e 

processa, ainda, sofisticadas avaliações e comparações setoriais, bursáteis e conjunturais.” 

 

De acordo com Brigham e Houston (1999, p.307), o valor intrínseco de uma ação é o valor 

presente da série de fluxos de caixa futuros esperados. Esses fluxos consistem de 2 elementos, 

os dividendos esperados a cada ano  e o preço que os investidores esperam receber quando 

venderem a ação. Os autores observam que os administradores tentam maximizar o valor das 

ações de suas empresas. Porém, os atos do administrador afetam tanto a série de renda para os 

                                                 
9 Na literatura pesquisada os termos Fundamental Analysis e Security Analysis aparecem como sinônimos, 
referindo-se à Análise Fundamentalista. 
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investidores como o grau de risco  dessa série. Portanto os administradores precisam saber 

como decisões alternativas provavelmente afetarão os preços das ações. 

 

Edwards e Magee (2001, p.3) argumentam que o analista fundamentalista do mercado de 

ações depende de estatísticas. Ele analisa relatórios de auditores, demonstrações de resultado, 

balanços trimestrais, registros de dividendos e políticas da empresa em estudo. Avalia dados 

de venda, habilidade gerencial, capacidade da planta e a competição. Volta-se para relatórios 

de bancos e tesouraria, índices de produção, estatísticas de preços e previsões de safras para 

avaliar o estado dos negócios em geral, e lê cuidadosamente as notícias diárias para chegar a 

uma estimativa das futuras condições dos negócios. Levando tudo isso em conta, ele avalia a 

ação: se a ação estiver sendo negociada abaixo de suas estimativas, ele a encara como uma 

compra. 

 

Conceituações semelhantes são apresentadas por Malkiel (1991, p.111), Alexander (1961a  in 

Cootner 2000, p.237), Graham (1984, pp.47-152) e Murphy (1986, p.5). 

 

2.4.2 A Análise Financeira 

 

Num contexto mais amplo, Graham e Dodd (GD) (1989, p.4) definem primeiramente o que é 

análise financeira. A análise financeira é a função informativa e preditiva do ato de investir. 

Fornece informações sobre o passado e o presente e quantifica expectativas quanto ao futuro. 

Decisões sobre orçamento, políticas financeiras corporativas e seleção de ações para 

investimento são, todos, produtos da análise financeira. Os recursos analíticos mobilizados 

para esses fins compreendem análise econômica, análise do mercado de capitais, análise 

setorial e análise de ações específicas.  

A análise econômica fornece as projeções de curto e longo prazos para a economia como um 

todo, em termos de produção nacional de bens e serviços, inflação, lucros, políticas fiscais e 

monetárias e produtividade, ou seja, os fundamentos para as estimativas futuras do mercado de 

capitais, setores e companhias. 
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A análise do mercado de capitais desenvolve estimativas de valor e de retorno principalmente 

para os mercados de ações e de títulos. No caso do mercado de ações, a análise é feita para o 

mercado como um todo, com base nos índices de mercado determinados. 

A análise de ações10 examina os setores e as ações de companhias individuais, no sentido de 

estabelecer expectativas de valor e retorno para as ações, distinguindo as sub-avaliadas das 

sobre-avaliadas. Os autores ainda destacam que o número de variáveis a serem estudadas pelo 

analista fundamentalista é quase infinito, e um fator de julgamento prevalece sobre a decisão 

de investimento.  

Ainda de acordo com GD (1989, p.5), na análise fundamentalista coexistem dois enfoques, o 

top-down, de cima para baixo, e o bottom-up, de baixo para cima. Na visão top-down, que é 

um enfoque principalmente usado pelas instituições, começa-se com a economia, tanto 

doméstica quanto internacional, seguindo-se a análise setorial até chegar-se às ações que se 

pretende estudar. Na visão bottom-up, que seria uma visão usada pelos investidores 

individuais,  começa-se pela procura, dentre um grande número de ações, por aquelas que 

estejam sub-avaliadas, dando-se pouca atenção aos fatores ambientais. 

GD (1989, p.18) ressaltam a importância do comportamento passado de preços e desempenho: 

na antecipação do comportamento futuro de preços, começa-se pela avaliação da história das 

flutuações e ciclos ocorridos no retorno das ações. O passado requer uma interpretação como 

ponto de partida na formulação de expectativas futuras; porém aceitar mecanicamente 

qualquer extrapolação do passado como previsão para o futuro é extremamente arriscado. 

 

Das funções apontadas por GD (1989, pp.35-40) para a análise de investimentos, destacam-se  

2 delas:  Descritiva e Valuation11. 

 

2.4.2.1 A Função Descritiva  

 

A função descritiva requer uma investigação completa das empresas para se entender as 

causas das rentabilidades passadas e presente e interpretar a relação destas com a rentabilidade 

                                                 
10 No original, security analysis, onde o termo se confunde com análise de ações e análise fundamentalista. 
11 O termo Valuation pertence ao jargão internacional de finanças, e pode ser traduzido por avaliação ou   
   valoração, no sentido de atribuição ou determinação de valor a alguma coisa  (ver Ferreira, 1999, e Houaiss,  
   2001). 
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futura, e inclui fatores importantes como fusões e aquisições, alterações no composto de 

produtos (product mix), expansão de áreas de marketing, alterações de market share, 

intensidade da concorrência. 

A comparação detalhada entre empresas de um mesmo setor também deve ser considerada. 

A análise descritiva projeta o potencial de ganhos ou a capacidade de pagar dividendos de uma 

empresa, com base em um conjunto, ou mesmo em conjuntos, de premissas econômicas. 

 

2.4.2.2 A Função Valuation  

 

A função Valuation está relacionada à estimativa de valor para as ações e, segundo os autores, 

é realizada segundo 3 diferentes enfoques que são: por Antecipação, Valor Intrínseco e Valor 

Relativo. 

O Enfoque por Antecipação, primeiro e mais antigo critério, não é propriamente um processo 

de valoração, pois não procura atribuir valor a uma ação de forma independente do mercado 

como um todo. Dá ênfase à antecipação do desempenho do mercado, e pode ser encontrado 

nas diferentes publicações com sugestões de ações que vão ter desempenho superior ao do 

mercado em um determinado período, por exemplo, nos próximos 6 ou 12 meses. Esse critério  

presume que o preço futuro será bastante diferente do atual em função da posição da empresa 

nos negócios e suas perspectivas de curto prazo. A premissa de que se parte é que um  analista 

experimentado, ao analisar dados publicamente disponíveis, terá condições de prever melhor 

os resultados da empresa do que o consenso do momento acerca de seu preço. 

O Enfoque do Valor Intrínseco procura determinar aquilo que uma ação realmente vale. 

Damodaran (2003, p.12) define a valoração de um ativo como o valor presente da somatória 

dos fluxos de caixa dele esperados, descontados a uma taxa definida como o custo do capital, 

ou r.  

 

        Valor =  Σ1 n   CFn             , onde: 

                   (1 + r) n                              n = horizonte (nº de anos considerados) da projeção 

                                                          CFn  = fluxo de caixa no período n 

                                                               r  = custo do capital 
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No Modelo de Gordon para avaliação de ações o fluxo esperado para a ação é o fluxo de 

dividendos, assim definido, para uma empresa em que se admita uma taxa constante de 

crescimento de dividendos (Damodaran, 2003, p.239): 

 

Valor intrínseco da ação =   DPA1          , onde   
                               r – g       

 

DPA1 =  Dividendo Por Ação a ser distribuído daqui a um ano 

r = taxa de desconto exigida pelo investidor 

g = taxa perpétua de crescimento de dividendos 

 

Damodaran (2003, pp.273-328) distingue dois tipos de fluxos de caixa, aos quais denomina 

FCFE – Free Cashflow to Equity, ou Fluxo de Caixa Livre para o Acionista, e FCFF – Free 

Cashflow to Firm, ou Fluxo de Caixa Livre para a Empresa. 

 

O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista deve ser utilizado quando se tem em mente uma 

participação em ações de uma companhia, ou o controle acionário da empresa. Segundo 

Damodaran (2003, p.274), “o FCFE é uma medida daquilo que a empresa pode pagar como 

dividendos.” 

 

O Fluxo de Caixa Livre para a Empresa é utilizado quando se tem em mente a empresa como 

um todo, como no caso de fusões e aquisições ou privatizações. 

Os dois fluxos são assim calculados: 

 

• FCFE = Lucro Líquido + Depreciação – Gastos com investimentos – Variação da  

              Necessidade de Capital de Giro – Amortização do Principal + Novas captações 

 

A taxa de desconto, nesse caso, chamada de Custo do Capital Próprio, pode ser calculada 

segundo o modelo Capital Assets Pricing Model - CAPM, ou Modelo de Precificação de 

Ativos Financeiros, de Sharpe (1964, pp.425-52), cuja fórmula é: 
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Rn = RF +  β (RM – RF), onde: 

 

Rn =  Retorno da ação em questão, igual a kp, que é o custo do capital próprio 

RF = Taxa livre de risco da economia 

β = Declive da reta de regressão entre o retorno da ação e o retorno do mercado 

RM = Retorno do mercado, onde o mercado é representado por um índice amplo12, como o  

         S&P 500, por exemplo. 

Na definição de Sharpe, β = cov Rn , RM     , onde 

           σ2 RM  

cov Rn , RM   =  Covariância entre o retorno da ação e o retorno do mercado 

σ2 RM = Variância do retorno do mercado 

 

• FCFF = FCFE + Despesas com juros x (1 – alíquota de imposto de renda) + 

Amortização do Principal – Novas captações 

 

A taxa de desconto utilizada neste caso é o WACC – Weighted Average Cost of Capital, ou 

Custo Médio Ponderado de Capital, assim calculado: 

 

WACC =        kp  x   PL          +        (1 – αIR) x kt x DV        , onde: 

  PL + DV        PL + DV 

 

kp = Custo do Capital Próprio 

PL = Patrimônio Líquido 

DV = Dívida financeira 

kt = Custo do Capital de Terceiros 

αIR = Alíquota de Imposto de Renda 

 

Damodaran (2003, p.80) não usa os valores contábeis nem do Patrimônio Líquido nem da 

Dívida, mas sim seus respectivos valores de mercado. 

                                                 
12 No modelo do CAPM o índice  Bovespa não deve ser utilizado como índice de referência para o retorno do   
  mercado, por não ser um índice amplo (Ver Famá e Penteado, 2002). 
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Ainda dentro da Função Valuation  existe a valoração por múltiplos, sendo o  índice Preço-

Lucro, ou índice P/L, um dos mais utilizados.  

 

O índice P/L 

 

Por uma questão de consistência com o mercado de capitais brasileiro será empregada, neste 

trabalho, a definição de P/L dada por Rudge e Cavalcante (1998, pp.251-255). Segundo os 

autores, o índice P/L  indica o tempo de recuperação do dinheiro gasto na compra da ação, ou 

seja: supondo que uma ação custe R$ 10,00 e que o lucro projetado por ação13  seja igual a R$ 

2,00, o P/L será igual a 5. Desta forma, partindo-se das premissas que o lucro da empresa é 

constante (ela lucrará R$ 2,00 por ação para sempre); que todo o lucro pertence ao acionista 

(quando na verdade ele recebe apenas o dividendo), e que não existe inflação, então o 

investidor levará 5 anos para recuperar o capital investido na ação.  

 

O índice P/L indica quantas vezes o preço da ação é múltiplo do lucro por ação, ou seja, 

quantas vezes o lucro por ação está contido no preço da ação. Quanto menor o índice P/L, 

mais rápido é o retorno do investimento, e, em princípio, mais atrativo seria o investimento. 

 

Vale ressaltar que as considerações sobre o índice P/L na literatura brasileira de finanças e na 

americana são diferentes. No Brasil é usual a utilização do lucro projetado. Nos Estados 

Unidos o lucro projetado raras vezes é usado, sendo mais comum a utilização de vários outros 

conceitos, como: preço presente sobre o último lucro anual disponível; preço presente sobre 

lucro corrente dos últimos 12 meses, o chamado P/L corrente; preço passado médio sobre 

lucro passado médio (Graham e Dodd, 1989, pp.345-46); ou ainda preço presente sobre lucro 

passado médio (Shiller, 2000, p.7). 

Na mídia americana é comum encontrar notícias do tipo ...a ação XXX estava sendo 

negociada a 12 x... , onde a referência ao múltiplo 12 x (doze vezes) indica o valor de seu 

índice P/L = 12. A notícia não traz nem o preço nem o lucro, mencionando apenas que o preço 

                                                 
13 Lucro por ação ou LPA, aqui chamado simplesmente de L, é o resultado da divisão do lucro líquido  
  projetado para a empresa dividido pelo número de ações. 
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é 12 vezes maior que o lucro. Deve-se ter cuidado ao se lidar com essas informações, no 

sentido de tentar identificar qual é o conceito de índice P/L que está sendo utilizado. 

 

Previsões usando o P/L 

 

Em um discurso em 5 de dezembro de 1996, Alan Greenspan14 referiu-se à euforia que 

dominava o mercado de ações americano com o termo “Exuberância Irracional”, apontando 

que as reações dos investidores estavam se distanciando dos fundamentos da economia de 

forma exagerada (Shiller, 2000, p.3). 

 

Avaliando o valor de mercado15 do índice S&P Composite Index em  janeiro de 2000, e 

dividindo-o pela média móvel de 10 anos de lucros, Shiller (2000, p.8) encontrou um índice 

P/L igual a 44,3, bastante superior aos 32,6 atingidos pelo índice em setembro de 1929 às 

vésperas do grande craque da bolsa americana, na terça-feira, 29 de outubro de 1929, na 

opinião de Galbraith (1979, p.150), “o dia mais devastador da história do mercado de ações 

em New York, e possivelmente o dia mais devastador da história de todos os mercados”.  

Shiller (2000, pp.3-14) alertava para um iminente estouro da bolha especulativa que se 

observava mo mercado americano de ações. Como referência, de 1871 a 1990 o índice P/L 

médio da Bolsa americana tinha sido de 15 8.  

 

Shiller estava certo, a crise estava próxima. Em 14 de abril daquele ano a Nasdaq, bolsa das 

ações de tecnologia, caiu 5,66%, e a S&P, 5,78% 9 . O mínimo atingido pela Nasdaq em 17 de 

abril, de 3227 pontos, representava uma queda superior a 37% em relação ao máximo atingido 

em 10 de março do mesmo ano, 5133 pontos. Era o estouro da bolha das ações de tecnologia, 

que havia levado para cima os demais índices de bolsa americanos e agora os trazia para 

baixo. 

                                                 
14 Presidente do Federal Reserve Board, equivalente americano do Banco Central no Brasil. 
15Valor de mercado de uma empresa é a somatória dos produtos das quantidades de cada tipo de ação em que  
  se divide o capital da empresa por seus respectivos preços em bolsa. O valor de mercado do índice (amplo)  
  S&P 500  é a somatória do valor de mercado de todas as ações que fazem parte do índice. 
8 Jornal O Estado de São Paulo, 15/4/00. 
9 Jornal O Estado de São Paulo, 15/4/00. 



 77

Baseado ainda no P/L, Shiller (2002 b,c) alertava que o P/L da bolsa americana em agosto de 

2002 situava-se ao redor de 21, havendo portanto espaço para novas quedas em relação à 

média histórica. 

 

Outro estudo interessante envolvendo o índice P/L foi realizado por Basu (1977, pp. 663-82), 

partindo do que ele chama de Hipótese do Preço/Lucro, segundo a qual o índice P/L é um 

indicador de desempenho futuro de uma ação e que ações com baixo P/L tendem a ter melhor 

desempenho do que aquelas com P/L elevado. 

O autor destaca que a descoberta de que os retornos de ações com baixo índice P/L tendem a 

ser maiores do que os assegurados pelos riscos subjacentes seria inconsistente com a Hipótese 

dos Mercados Eficientes (HME). A Hipótese do Preço/Lucro sustenta que os índices P/L, 

devido a expectativas exageradas dos investidores, podem ser indicadores da performance 

futura dos investimentos. Proponentes desta hipótese do Preço/Lucro argumentam que ações 

com baixo P/L tendem a ter melhor desempenho (outperform) do que aquelas com P/L 

elevado (Ver Williamson, 1970, p.162). 

Basu (op.cit.) realizou testes para verificar o poder preditivo de baixos índices P/L analisando 

dados compreendidos pelos períodos fiscais encerrados em 31 de dezembro desde 1956 a 1969 

de ações negociadas na NYSE – New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores de 

New York. Como as empresas demoram em média 3 meses para divulgar seus demonstrativos 

financeiros, os portfólios analisados foram montados em abril de cada ano e, numa política 

buy and hold, considerando-se o retorno obtido nos 12 meses subseqüentes durante o período  

abril 1957 – março 1971, foi comparado o desempenho de portfólios similares, com baixo 

índice P/L, com o desempenho de portfólios formados por ações com nível de risco 

semelhante, porém selecionadas ao acaso. 

O numerador P era representado pelo valor de mercado das ações (quantidade de ações em 

circulação vezes o preço), e o L do denominador, o lucro anual, antes de itens extraordinários, 

disponível aos acionistas. 

Durante o período analisado os portfólios com baixo P/L parecem ter apresentado, em média, 

taxas de retorno absolutas e ajustadas ao risco superiores àquelas obtidas pelas ações com P/L 

elevado. Os resultados do estudo, segundo Basu (op.cit.), são consistentes com a visão de que 

o índice P/L não havia sido ‘plenamente refletido’ nos preços das ações de maneira tão rápida 
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quanto postulada pela forma semi-forte da HME, propiciando aos investidores ganhos 

‘anormais’. Do ponto de vista desses investidores, uma ‘ineficiência de mercado’ parece ter 

existido. 

Basu (op.cit.) conclui que o comportamento do preço das ações no período em estudo, de 14 

anos, talvez não  tenha sido completamente descrito pela HME. Se os portfólios com baixo 

P/L apresentaram retorno superior numa base ajustada ao risco, a proposição da hipótese do 

preço/lucro sobre a relação do desempenho das ações e seu respectivo P/L parece ser válida. 

Contrariamente à crença cada vez mais difundida de que informações publicamente 

disponíveis são instantaneamente refletidas nos preços das ações, parece haver atrasos e atritos 

no processo de ajuste. Como resultado, índices P/L publicamente disponíveis parecem 

possuir um conteúdo informacional (grifo próprio). 

  

Existem muitos outros múltiplos utilizados pelo mercado, como o Preço sobre valor 

patrimonial (P/VPA), o Dividend yield (dividendo/preço da ação), etc                       

(ver Graham e Dodd, 1989, pp.333-64 ), cujo detalhamento foge ao escopo deste trabalho. 

 

Um outro índice bastante utilizado pelo mercado de ações, fora do conceito de múltiplo, é o 

ROE, ou Return On Equity, Retorno sobre o Patrimônio Líquido (PL), que pode ser calculado 

sobre o PL inicial, médio ou final. 

Warren Buffett (Hagstrom, 1994, p.60) calculou o índice ROE10 de 500 empresas do índice 

Fortune 50011 nas 3 décadas subseqüentes ao fim da Segunda Grande Guerra, donde revelou-

se a surpreendente conclusão que de 1945 a 1975 esse índice oscilou entre 10% e 12%, 

apenas.  

 

Os exemplos de Shiller (2000, 2002 b,c), Basu (1977) e Buffett (Hagstrom, 1994) mostram, 

sob a ótica da análise fundamentalista, a importância do estudo do passado na valoração 

presente das ações, assim como na tomada de decisões futuras, por comparação. 

 

                                                 
10 Não havia menção sobre qual dos 3 critérios foi utilizado para o cálculo do ROE feito por Buffet 
11 O índice Fortune 500 classifica as 500 maiores empresas americanas por faturamento 
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Finalmente, o Enfoque do Valor Relativo considera os valores da empresa em relação à média 

do mercado, e não em termos absolutos. Por exemplo, comparando uma determinada empresa 

com o índice S&P 500, um analista conclui que em função de qualidade e retorno esperados a 

empresa mereça um multiplicador de 120% com relação àquele do S&P 500, o que colocaria 

alguns de seus índices em patamares mais nobres, superiores ao do mercado. 
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Capítulo 3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 Introdução 

 

Segundo o dicionário da língua portuguesa  vulgarmente conhecido como Aurélio, a pesquisa 

pode ser entendida como: “ato ou efeito de pesquisar. Indagação ou busca minuciosa para 

averiguação da realidade; investigação, inquirição. Investigação e estudo, minudentes e 

sistemáticos, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo 

qualquer do conhecimento...” (Ferreira, 1999). 

Para Ander-Egg (1978, p.28, apud Marconi e Lakatos, 1982, p.15), “a pesquisa é um 

procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.”  

A pesquisa portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais (Marconi e Lakatos, 1982, p.15). 

Ander-Egg (1978, p.33, apud Marconi e Lakatos, 1982, p.19) divide  a pesquisa em 2 tipos, a 

pesquisa básica, pura ou fundamental, e a pesquisa aplicada. 

A pesquisa básica é aquela que procura o progresso científico, a ampliação de conhecimentos 

teóricos, sem a preocupação de utilizá-los na prática. Tem por objetivo o conhecimento pelo 

conhecimento. 

A pesquisa aplicada tem como característica seu interesse prático, isto é, que os resultados 

sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na 

realidade. 

 

Best (1972, pp. 12-13, apud Marconi e Lakatos, 1982, p.19), acrescenta ainda mais 3 

classificações às anteriores, a pesquisa Histórica, a Descritiva e a Experimental. 

A Pesquisa Histórica descreve o que era – o processo enfoca 4 aspectos: investigação, 

registro, análise e interpretação dos fatos ocorridos no passado para – através de 

generalizações, compreender o presente e predizer o futuro. 
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A Pesquisa Descritiva delineia o que é – abordando também 4 aspectos:  descrição, registro, 

análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. 

A Pesquisa Experimental descreve o que será – quando há controle sobre determinados 

fatores; a importância está nas relações de causa e efeito. 

 

A pesquisa pode ser ainda classificada como Qualitativa ou Quantitativa. 

 

A Pesquisa Qualitativa é destinada a levantar hipóteses, tentando responder a um por que, em 

questões geralmente associadas a comportamentos, atitudes, crenças, motivações, significados, 

etc, sendo normalmente realizada através de questionários, entrevistas ou discussões.  

De acordo com Reis (1970), a pesquisa qualitativa é utilizada, por exemplo: quando se tem 

pouca ou nenhuma informação disponível sobre o problema; em identificação de conceitos;  

para uma avaliação preliminar de um fenômeno, de forma a reduzir o número de variáveis 

envolvidas; quando o fenômeno só pode ser captado através da observação; quando se procura 

explorar aspectos psicossociais, cujos dados não podem ser coletados adequadamente através 

de outra metodologia, em função de sua complexidade; antes de um estudo quantitativo, ou 

após, de forma a complementá-lo. 

A Pesquisa Qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do problema           

(Malhotra, 2001, p.155). 

A Pesquisa Quantitativa, em contraste, procura detectar o grau em que uma característica ou 

atributo está presente em um fenômeno (Kirk & Miller, 1986, p.9, apud Colwell, 1990, p. 15).  

A esse respeito, Malhotra (2001, p.155) acrescenta que a Pesquisa Quantitativa procura 

quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística.  

Segundo Malhotra (2001, p.127), quanto à natureza ou origem dos dados, estes podem ser 

classificados em Primários e Secundários. 

Os dados primários são gerados por um pesquisador para a finalidade específica de solucionar 

o problema em pauta.  

Os dados secundários já foram coletados para objetivos que não os do problema em pauta. 

 

A tabela abaixo fornece uma comparação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa, num 

contexto de marketing. 
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Escolha do Método 

 

Pelo exposto, dada a natureza dos dados em questão – gráficos de desempenho de ações, 

obtidos a partir de séries históricas de cotações; e considerando o objetivo desta pesquisa, que 

é determinar se existe ou não uma relação de dependência entre duas variáveis – sinais 

gráficos x tendências subseqüentes, computando a respectiva freqüência com que ocorrem, 

esta pesquisa será histórica, quantitativa e aplicada, fazendo uso de dados secundários.  

 

3.2 Metodologia da pesquisa 

 

3.2.1 Amplitude do estudo 

 

Buscando constatar estatisticamente a existência de uma relação entre os sinais gráficos e as  

tendências subseqüentes, o que mostraria a validade da análise gráfica, este trabalho está 

centrado no estudo de um conjunto de ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Para tanto, os 

dados históricos coletados serão submetidos à análise gráfica para verificar se aquilo que é 

previsto na teoria se confirma na realidade. 

 

3.2.2 Plano Amostral 

 

O Plano Amostral será constituído de gráficos provenientes de séries históricas de dados, 

obtidos a partir da Lafis Consultoria, Análises Setoriais e de Empresas, serviço de consultoria 

que  coleta dados do mercado de ações (cotações, ajustes por proventos, etc) e – mediante a 

Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa
Objetivo Alcançar uma compreensão Quantificar dados e generalizar

qualitativa das razões e motivações os resultados da amostra para a
subjacentes população-alvo

Amostra Pequeno número de casos Grande número de casos
representativos representativos

Coleta de dados Não estruturada Estruturada
Análise de dados Não-estatística Estatística
Resultado Desenvolve uma compreensão inicial Recomenda um curso final de ação
De MALHOTRA, 2002:156

PESQUISA QUALITATIVA x PESQUISA QUANTITATIVA
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utilização de software específico (Metastock) – fornece os gráficos das ações, levando em 

conta apenas o mercado brasileiro de ações (BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo). A 

análise compreenderá o próprio índice e mais 9 ações de maior liquidez dentre as componentes 

do Índice BOVESPA que fizeram parte do mesmo durante todo o período considerado, ou 

seja, de 2/01/1995 a 30/12/2002, que são: Índice Bovespa, Petrobrás PN, Eletrobrás PN, Vale 

do Rio Doce PNA, Bradesco PN, Cemig PN, Itaú PN, Usiminas PNA, Sid. Nacional ON e 

Sid. Tubarão PN. 

 

3.2.3 Processo de análise e instrumentos de medida 

 

A análise será realizada em 2 etapas. Na primeira, serão computados os sinais gráficos que 

podem ter relação com as tendências subseqüentes. Na segunda etapa, os mesmos 

procedimentos são repetidos, só que agora incluindo a Média Móvel de 233 dias (MM 233). 

Conforme já mencionado no item 2.3.13.2, as MM funcionam como áreas de suporte e 

resistência. Sob este enfoque, quando a MM 233 funciona como resistência, favorece as 

tendências de queda. Ao contrário, ao agir como suporte, favorece as altas. No entanto, ao   se 

comportar como suporte, a MM 233 não necessariamente dá uma indicação de que o mercado 

vá subir, e quando se comporta como resistência, não necessariamente indica que vá cair. 

Assim o comportamento como suporte foi incluído nas tendências de alta, e como resistência, 

nas de baixa, apenas para efeito do cômputo total das observações. Por essa razão será feita 

essa segunda etapa de avaliação, a qual, sem mascarar as indicações claras de tendências 

apresentadas na primeira etapa, terá como objetivo apurar, de forma complementar, a validade 

da totalidade das informações gráficas compreendendo, além dos sinais, as informações 

fornecidas pela MM 233.  

 

Os instrumentos de medida serão compostos pelas tabelas e anexos de avaliação. 
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3.2.3.1 Primeira etapa 
 

3.2.3.1.1   Dados os gráficos diários das ações escolhidas, são traçadas as tendências 

definidas pela pesquisa da evolução dia-a-dia das cotações para o período considerado, 

conforme o exemplo de Cemig PN, no Anexo 1. 

 

3.2.3.1.2 Na listagem de cotações, como mostra o exemplo de Cemig PN, no Anexo 2,  

são registrados todos os sinais gráficos (tendências, figuras ou padrões observados), 

classificados em verdadeiros e falsos,  conforme exposto no item 1. 

 

3.2.3.1.3 Os registros  acima são computados no Anexo 3, Sinais de Alta e de Baixa, para 

todos os papéis e ao longo de todo o período. 

 

3.2.3.1.4 Os saldos são agora separados por sinais verdadeiros e sinais falsos, por papel, em 

altas, baixas e global, na Tabela 4.1, a partir da qual é feita a avaliação de 

resultados. 

3.2.3.1.5 Os totais obtidos no item anterior são passados para o resumo, por papel, do  

Anexo 4, Resumo dos Sinais de Alta e Baixa. 

 

3.2.3.2 Segunda etapa 

 

3.2.3.2.1 A partir do traçado da MM 233 no gráfico, são computados os toques na mesma, 

em termos de suportes e resistências, falsos e verdadeiros. 

3.2.3.2.2 Esses dados são incorporados aos registrados no item 3.2.3.1.3, constituindo o  

      Anexo 5. 

3.2.3.2.3   Os totais obtidos no item anterior são passados para o resumo, por papel, do  

      Anexo 6, Resumo dos Sinais de Alta e Baixa (Mais a MM 233). 

3.2.3.2.3 Da mesma forma que na primeira etapa, os dados são agora mostrados na Tabela    

                   4.4, a partir da qual são computados os resultados. 

3.2.3.2.4    O anexo 7 resume a atuação, por papel, da MM 233 como suporte e resistência. 
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Capitulo 4 – A PESQUISA E A ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 A pesquisa 

 

Com o objetivo de mostrar a validade da análise gráfica no mercado de ações brasileiro, 

através de uma avaliação estatística da ocorrência dos sinais gráficos e sua relação com as 

tendências que lhes sucedem, a pesquisa levada a efeito no presente trabalho baseou-se na 

evolução dia-a-dia das cotações de 10 papéis - o próprio índice Bovespa mais 9 ações que o 

compõem, quais sejam: Petrobrás PN, Eletrobrás PN, Vale do Rio Doce PNA, Bradesco PN, 

Cemig PN, Itaú PN, Usiminas PNA, Sid. Nacional ON e Sid. Tubarão PN, durante o período 

de 8 anos transcorrido entre 2/01/95 e 30/12/02.  

A partir dos sinais gráficos detectados, segundo os conceitos da Análise Gráfica, foi feita a 

discriminação entre sinais verdadeiros e sinais falsos (ver item 1.4), cuja classificação por 

papel, por ano e por tipo de sinal conduziu à apuração dos resultados, analisados a seguir. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

4.2.1 Sinais gráficos indicativos de tendências 

 

O resumo das observações realizadas na primeira etapa do presente trabalho é mostrado na 

Tabela 4.1, que apresenta os sinais gráficos verdadeiros e falsos, por papel, classificados por 

tendências e separados por ano. 

Tanto nas altas quanto nas baixas e no resumo global, a tabela mostra a preponderância, de 

longe, dos sinais verdadeiros sobre os falsos, para cada um dos papéis estudados. No cômputo 

final, mostrado ao final da tabela, considerando-se a totalidade dos sinais, para o conjunto dos 

papéis, em todos os anos, os sinais gráficos verdadeiros prevaleceram sobre os falsos.  

 

Em resumo, dos 840 sinais identificados, 632 são verdadeiros (75,2%) 16 e 208 

mostraram-se falsos (24,8%), no sentido de validar as tendências subseqüentes.  

                                                 
16 Considerando que um sinal pode ser verdadeiro ou falso com igual probabilidade, ou seja, 50%, o teste do qui-
quadrado indica que o resultado obtido na pesquisa é estatisticamente significativo ao nível de 0,5% (v. p.89). 
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  RESUMO - ALTAS RESUMO - BAIXAS RESUMO TOTAL 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL
ÍNDICE BOVESPA                               

1995 4 66,7 2 33,3 6 5 100,0 0 0,0 5 9 81,8 2 18,2 11
1996 5 83,3 1 16,7 6 2 66,7 1 33,3 3 7 77,8 2 22,2 9
1997 5 62,5 3 37,5 8 5 55,6 4 44,4 9 10 58,8 7 41,2 17
1998 6 75,0 2 25,0 8 9 81,8 2 18,2 11 15 78,9 4 21,1 19
1999 7 100,0 0 0,0 7 3 75,0 1 25,0 4 10 90,9 1 9,1 11
2000 5 62,5 3 37,5 8 6 75,0 2 25,0 8 11 68,8 5 31,3 16
2001 4 100,0 0 0,0 4 4 66,7 2 33,3 6 8 80,0 2 20,0 10
2002 1 25,0 3 75,0 4 5 83,3 1 16,7 6 6 60,0 4 40,0 10

TOTAL 37 72,5 14 27,5 51 39 75,0 13 25,0 52 76 73,8 27 26,2 103
PETROBRAS PN                               

1995 7 100,0 0 0,0 7 3 60,0 2 40,0 5 10 83,3 2 16,7 12
1996 4 100,0 0 0,0 4 1 50,0 1 50,0 2 5 83,3 1 16,7 6
1997 4 100,0 0 0,0 4 3 50,0 3 50,0 6 7 70,0 3 30,0 10
1998 3 37,5 5 62,5 8 6 85,7 1 14,3 7 9 60,0 6 40,0 15
1999 6 85,7 1 14,3 7 0 0,0 0 0,0 0 6 85,7 1 14,3 7
2000 3 60,0 2 40,0 5 5 50,0 5 50,0 10 8 53,3 7 46,7 15
2001 4 50,0 4 50,0 8 2 100,0 0 0,0 2 6 60,0 4 40,0 10
2002 4 44,4 5 55,6 9 8 100,0 0 0,0 8 12 70,6 5 29,4 17

TOTAL 35 67,3 17 32,7 52 28 70,0 12 30,0 40 63 68,5 29 31,5 92
ELETROBRAS PNB                   

1995 4 66,7 2 33,3 6 2 100,0 0 0,0 2 6 75,0 2 25,0 8
1996 3 100,0 0 0,0 3 2 40,0 3 60,0 5 5 62,5 3 37,5 8
1997 0 0,0 0 0,0 0 1 50,0 1 50,0 2 1 50,0 1 50,0 2
1998 3 60,0 2 40,0 5 4 80,0 1 20,0 5 7 70,0 3 30,0 10
1999 5 100,0 0 0,0 5 4 100,0 0 0,0 4 9 100,0 0 0,0 9
2000 2 50,0 2 50,0 4 3 100,0 0 0,0 3 5 71,4 2 28,6 7
2001 3 27,3 8 72,7 11 4 80,0 1 20,0 5 7 43,8 9 56,3 16
2002 5 83,3 1 16,7 6 1 50,0 1 50,0 2 6 75,0 2 25,0 8

TOTAL 25 62,5 15 37,5 40 21 75,0 7 25,0 28 46 67,6 22 32,4 68
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  RESUMO - ALTAS RESUMO - BAIXAS RESUMO TOTAL 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL
VALE R DOCE PNA                   

1995 6 66,7 3 33,3 9 2 66,7 1 33,3 3 8 66,7 4 33,3 12
1996 0 0,0 0 0,0 0 2 100,0 0 0,0 2 2 100,0 0 0,0 2
1997 4 57,1 3 42,9 7 5 71,4 2 28,6 7 9 64,3 5 35,7 14
1998 7 100,0 0 0,0 7 6 100,0 0 0,0 6 13 100,0 0 0,0 13
1999 2 100,0 0 0,0 2 2 100,0 0 0,0 2 4 100,0 0 0,0 4
2000 6 100,0 0 0,0 6 4 80,0 1 20,0 5 10 90,9 1 9,1 11
2001 2 66,7 1 33,3 3 1 100,0 0 0,0 1 3 75,0 1 25,0 4
2002 7 87,5 1 12,5 8 3 100,0 0 0,0 3 10 90,9 1 9,1 11

TOTAL 34 81,0 8 19,0 42 25 86,2 4 13,8 29 59 83,1 12 16,9 71
BRADESCO PN                               

1995 6 85,7 1 14,3 7 2 66,7 1 33,3 3 8 80,0 2 20,0 10
1996 6 100,0 0 0,0 6 3 75,0 1 25,0 4 9 90,0 1 10,0 10
1997 7 70,0 3 30,0 10 6 85,7 1 14,3 7 13 76,5 4 23,5 17
1998 4 100,0 0 0,0 4 8 100,0 0 0,0 8 12 100,0 0 0,0 12
1999 5 83,3 1 16,7 6 2 66,7 1 33,3 3 7 77,8 2 22,2 9
2000 9 90,0 1 10,0 10 6 85,7 1 14,3 7 15 88,2 2 11,8 17
2001 6 100,0 0 0,0 6 5 100,0 0 0,0 5 11 100,0 0 0,0 11
2002 4 100,0 0 0,0 4 4 100,0 0 0,0 4 8 100,0 0 0,0 8

TOTAL 47 88,7 6 11,3 53 36 87,8 5 12,2 41 83 88,3 11 11,7 94
CEMIG PN                   

1995 2 66,7 1 33,3 3 0 0,0 0 0,0 0 2 66,7 1 33,3 3
1996 3 100,0 0 0,0 3 1 50,0 1 50,0 2 4 80,0 1 20,0 5
1997 1 100,0 0 0,0 1 1 50,0 1 50,0 2 2 66,7 1 33,3 3
1998 2 50,0 2 50,0 4 6 60,0 4 40,0 10 8 57,1 6 42,9 14
1999 9 90,0 1 10,0 10 6 66,7 3 33,3 9 15 78,9 4 21,1 19
2000 3 50,0 3 50,0 6 4 100,0 0 0,0 4 7 70,0 3 30,0 10
2001 5 62,5 3 37,5 8 3 100,0 0 0,0 3 8 72,7 3 27,3 11
2002 6 100,0 0 0,0 6 5 83,3 1 16,7 6 11 91,7 1 8,3 12

TOTAL 31 75,6 10 24,4 41 26 72,2 10 27,8 36 57 74,0 20 26,0 77
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  RESUMO - ALTAS RESUMO - BAIXAS RESUMO TOTAL 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL
ITAÚ PN                   

1995 4 100,0 0 0,0 4 3 75,0 1 25,0 4 7 87,5 1 12,5 8
1996 8 100,0 0 0,0 8 6 100,0 0 0,0 6 14 100,0 0 0,0 14
1997 4 66,7 2 33,3 6 3 50,0 3 50,0 6 7 58,3 5 41,7 12
1998 7 77,8 2 22,2 9 8 88,9 1 11,1 9 15 83,3 3 16,7 18
1999 6 100,0 0 0,0 6 0 0,0 4 100,0 4 6 60,0 4 40,0 10
2000 5 71,4 2 28,6 7 5 71,4 2 28,6 7 10 71,4 4 28,6 14
2001 4 50,0 4 50,0 8 8 80,0 2 20,0 10 12 66,7 6 33,3 18
2002 4 50,0 4 50,0 8 4 57,1 3 42,9 7 8 53,3 7 46,7 15

TOTAL 42 75,0 14 25,0 56 37 69,8 16 30,2 53 79 72,5 30 27,5 109
USIMINAS PNA                               

1995 2 66,7 1 33,3 3 1 50,0 1 50,0 2 3 60,0 2 40,0 5
1996 3 60,0 2 40,0 5 2 50,0 2 50,0 4 5 55,6 4 44,4 9
1997 5 62,5 3 37,5 8 3 100,0 0 0,0 3 8 72,7 3 27,3 11
1998 2 40,0 3 60,0 5 4 80,0 1 20,0 5 6 60,0 4 40,0 10
1999 7 87,5 1 12,5 8 2 40,0 3 60,0 5 9 69,2 4 30,8 13
2000 1 100,0 0 0,0 1 4 80,0 1 20,0 5 5 83,3 1 16,7 6
2001 5 83,3 1 16,7 6 5 83,3 1 16,7 6 10 83,3 2 16,7 12
2002 6 85,7 1 14,3 7 4 44,4 5 55,6 9 10 62,5 6 37,5 16

TOTAL 31 72,1 12 27,9 43 25 64,1 14 35,9 39 56 68,3 26 31,7 82
SID. NACIONAL ON                   

1995 3 100,0 0 0,0 3 1 100,0 0 0,0 1 4 100,0 0 0,0 4
1996 5 71,4 2 28,6 7 1 100,0 0 0,0 1 6 75,0 2 25,0 8
1997 3 42,9 4 57,1 7 4 80,0 1 20,0 5 7 58,3 5 41,7 12
1998 6 75,0 2 25,0 8 4 100,0 0 0,0 4 10 83,3 2 16,7 12
1999 4 100,0 0 0,0 4 3 75,0 1 25,0 4 7 87,5 1 12,5 8
2000 5 83,3 1 16,7 6 2 66,7 1 33,3 3 7 77,8 2 22,2 9
2001 4 80,0 1 20,0 5 6 100,0 0 0,0 6 10 90,9 1 9,1 11
2002 3 75,0 1 25,0 4 5 62,5 3 37,5 8 8 66,7 4 33,3 12

TOTAL 33 75,0 11 25,0 44 26 81,3 6 18,8 32 59 77,6 17 22,4 76
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  RESUMO - ALTAS RESUMO - BAIXAS RESUMO TOTAL  
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL     

  REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL REAL % FALSO % TOTAL  
SID. TUBARÃO PN                                

1995 5 62,5 3 37,5 8 1 100,0 0 0,0 1 6 66,7 3 33,3 9  
1996 6 85,7 1 14,3 7 2 100,0 0 0,0 2 8 88,9 1 11,1 9  
1997 4 66,7 2 33,3 6 3 75,0 1 25,0 4 7 70,0 3 30,0 10  
1998 3 100,0 0 0,0 3 4 80,0 1 20,0 5 7 87,5 1 12,5 8  
1999 5 100,0 0 0,0 5 3 60,0 2 40,0 5 8 80,0 2 20,0 10  
2000 3 60,0 2 40,0 5 5 100,0 0 0,0 5 8 80,0 2 20,0 10  
2001 2 100,0 0 0,0 2 2 100,0 0 0,0 2 4 100,0 0 0,0 4  
2002 3 100,0 0 0,0 3 3 60,0 2 40,0 5 6 75,0 2 25,0 8  

TOTAL 31 79,5 8 20,5 39 23 79,3 6 20,7 29 54 79,4 14 20,6 68
FINAL                    
1995 43 76,8 13 23,2 56 20 76,9 6 23,1 26 63 76,8 19 23,2 82  
1996 43 87,8 6 12,2 49 22 71,0 9 29,0 31 65 81,3 15 18,8 80  
1997 37 64,9 20 35,1 57 34 66,7 17 33,3 51 71 65,7 37 34,3 108  
1998 43 70,5 18 29,5 61 59 84,3 11 15,7 70 102 77,9 29 22,1 131  
1999 56 93,3 4 6,7 60 25 62,5 15 37,5 40 81 81,0 19 19,0 100  
2000 42 72,4 16 27,6 58 44 77,2 13 22,8 57 86 74,8 29 25,2 115  
2001 39 63,9 22 36,1 61 40 87,0 6 13,0 46 79 73,8 28 26,2 107  
2002 43 72,9 16 27,1 59 42 72,4 16 27,6 58 85 72,6 32 27,4 117  

TOTAL 346 75,1 115 24,9 461 286 75,5 93 24,5 379 632 75,2 208 24,8 840
  
 Teste do χ2  
                 

Premissas:                
Probabilidade de um sinal ser verdadeiro ou falso = 50%             
Número total de sinais obtidos = 840               
Sinais verdadeiros esperados (e1) = 420    χ2  = (o1 - e1)2      +     (o2 - e2)2           
Sinais verdadeiros observados (o1) = 632           e1           e2       
Sinais falsos esperados (e2) = 420               
Sinais falsos observados (o2) = 208               

χ2 (0,5%) =7,88                
                 
Aplicando o teste do qui quadrado aos resultados finais obtém-se o seguinte:          
                 

χ2 (obs) = 214,02 > χ2 (0,5%)= 7,88 ==> Os sinais verdadeiros encontrados são estatisticamente significativos ao nível de 0,5% 
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TABELA 4.1 a – RESUMO DA TABELA 4.1 
 RESUMO - ALTAS RESUMO - BAIXAS RESUMO TOTAL 

AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL   SINAL  SINAL   
 VERD. % FALSO % TOT. VERD. % FALSO % TOT. VERD. % FALSO % TOT. 
ÍNDICE BOVESPA 37 72,5 14 27,5 51 39 75,0 13 25,0 52 76 73,8 27 26,2 103
PETROBRAS PN 35 67,3 17 32,7 52 28 70,0 12 30,0 40 63 68,5 29 31,5 92
ELETROBRAS PNB 25 62,5 15 37,5 40 21 75,0 7 25,0 28 46 67,6 22 32,4 68
VALE R DOCE PNA 34 81,0 8 19,0 42 25 86,2 4 13,8 29 59 83,1 12 16,9 71
BRADESCO PN 47 88,7 6 11,3 53 36 87,8 5 12,2 41 83 88,3 11 11,7 94
CEMIG PN 31 75,6 10 24,4 41 26 72,2 10 27,8 36 57 74,0 20 26,0 77
ITAÚ PN 42 75,0 14 25,0 56 37 69,8 16 30,2 53 79 72,5 30 27,5 109
USIMINAS PNA 31 72,1 12 27,9 43 25 64,1 14 35,9 39 56 68,3 26 31,7 82
SID. NACIONAL ON 33 75,0 11 25,0 44 26 81,3 6 18,8 32 59 77,6 17 22,4 76
SID. TUBARÃO PN 31 79,5 8 20,5 39 23 79,3 6 20,7 29 54 79,4 14 20,6 68

TOTAL FINAL 346 75,1 115 24,9 461 286 75,5 93 24,5 379 632 75,2 208 24,8 840
média 74,9 25,1 76,1 23,9 75,3 24,7 

 

A Tabela 4.1a  acima resume os dados da Tabela 4.1.Considerando-se os sinais verdadeiros e 

falsos para cada um dos 10 papéis, a média por papel foi V = 75,3%; F = 24,7%. Sobre o total 

final, os sinais verdadeiros representaram 75,2%, e os falsos, 24,8%. 

As 3 figuras a seguir ilustram os registros da Tabela 4.1 a: 

Figura 4.1: ALTAS - SINAIS VERDADEIROS E FALSOS
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A figura 4.1 indica que as ações que deram as melhores e mais confiáveis indicações das 

tendências de alta foram Bradesco PN (V = 88,7%; F = 11,3%), Vale do Rio Doce PNA       

(V = 81,0%; F = 19,0%), e Sid. Tubarão PN (V = 79,5%; F = 20,5%); as piores foram     

Eletrobrás PNB (V = 62,5%; F = 37,5%) e Petrobrás PN (V = 67,3%; F = 32,7%). No 

cômputo final, do total das altas os sinais Verdadeiros representaram 75,1%, e os Falsos, 

24,9%. 
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Figura 4.2: BAIXAS: SINAIS VERDADEIROS E FALSOS
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A figura 4.2 indica que as melhores ações nas indicações de baixa foram Bradesco PN          

(V = 87,8%; F = 12,2%) e Vale do Rio Doce PNA (V = 86,2%; F = 13,8%), e as piores, 

Usiminas PNA (V= 64,1%; F = 35,9%) e Itaú PN (69,8%; F = 30,2%). No cômputo final,      

V = 75,5% e F = 24,5%. 

 

Figura 4.3: GLOBAL: SINAIS VERDADEIROS E FALSOS
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Em termos globais, de acordo com a figura 4.3, as ações que forneceram as melhores 

indicações foram Bradesco PN (V = 88,3%; F = 11,7%), Vale do Rio Doce PNA                   

(V = 83,1%; F = 16,9%) e Sid. Tubarão PN (V = 79,4%; F = 20,6%) , e as piores,      

Eletrobrás PNB (V = 67,6%; F = 32,4%), Usiminas PNA (V = 68,3%; F = 31,7%) e   

Petrobrás PN (V = 68,5%; F = 31,5%). 

 

No cômputo final, os sinais Verdadeiros representaram 75,2% do Total, e os Falsos, 

24,8%.  

 

As tabelas 4.2 e 4.3 a seguir apresentam a ocorrência dos sinais de alta e baixa isolados e em 

conjunto. 

 

TABELA 4.2 - OCORRÊNCIA DOS SINAIS DE ALTA E BAIXA (ISOLADOS) 
        

ALTAS TOTAL % % acum. VERDADEIRO % FALSO % 
Tendência de Alta 203 44,0 44,0 153 44,2 50 43,5
Rompimento de Tendência de Queda 183 39,7 83,7 133 38,4 50 43,5
Rompimento de Resistência/Suporte horizontal 26 5,6 89,4 15 4,3 11 9,6
Fundo duplo 19 4,1 93,5 19 5,5 0 0,0
Bandeira 7 1,5 95,0 6 1,7 1 0,9
Canal 6 1,3 96,3 6 1,7 0 0,0
Pá de Ventilador - Alta 5 1,1 97,4 3 0,9 2 1,7
Triângulo Simétrico 5 1,1 98,5 5 1,4 0 0,0
Retângulo 4 0,9 99,3 4 1,2 0 0,0
Ombro-Cabeça-Ombro 2 0,4 99,8 2 0,6 0 0,0
Flâmula 1 0,2 100,0 0 0,0 1 0,9
Sub-total 461 100,0  346 100,0 115 100,0
        

BAIXAS TOTAL % % acum. VERDADEIRO % FALSO % 
Rompimento de Tendência de Alta 182 48,0 48,0 131 45,8 51 54,8
Tendência de Queda 153 40,4 88,4 117 40,9 36 38,7
Rompimento Suporte/Resistência horizontal 14 3,7 92,1 10 3,5 4 4,3
Pá de Ventilador - Baixa 7 1,8 93,9 7 2,4 0 0,0
Bandeira 2 0,5 94,5 2 0,7 0 0,0
Flâmula 1 0,3 94,7 1 0,3 0 0,0
Triângulo Simétrico 1 0,3 95,0 1 0,3 0 0,0
Ombro-Cabeça-Ombro 6 1,6 96,6 6 2,1 0 0,0
Topo Duplo 13 3,4 100,0 11 3,8 2 2,2
Sub-total 379 100,0  286 100,0 93 100,0
        
TOTAL 840   632  208  
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A tabela acima indica que os sinais de alta mais freqüentes são a tendência de alta e o 

rompimento da tendência de queda, enquanto que os sinais de queda mais freqüentes são o 

rompimento da tendência de alta e a tendência de queda. 

TABELA 4.3 - OCORRÊNCIA DOS SINAIS DE ALTA E BAIXA (CONSOLIDADOS) 
        

EVENTO TOTAL % % acum. VERDADEIRO % FALSO % 
Tendência de Alta 203 24,2 24,2 153  50 24,0
Rompimento de Tendência de Queda 183 21,8 46,0 133  50 24,0
Rompimento de Tendência de Alta 182 21,7 67,6 131  51 24,5
Tendência de Queda 153 18,2 85,8 117  36 17,3
Rompimento de Resistência/Suporte horizontal 26 3,1 88,9 15  11 5,3
Fundo duplo 19 2,3 91,2 19  0 0,0
Rompimento Suporte/Resistência horizontal 14 1,7 92,9 10  4 1,9
Topo Duplo 13 1,5 94,4 11  2 1,0
Bandeira 7 0,8 95,2 6  1 0,5
Pá de Ventilador - Baixa 7 0,8 96,1 7  0 0,0
Canal 6 0,7 96,8 6  0 0,0
Ombro-Cabeça-Ombro 6 0,7 97,5 6  0 0,0
Pá de Ventilador - Alta 5 0,6 98,1 3  2 1,0
Triângulo Simétrico 5 0,6 98,7 5  0 0,0
Retângulo 4 0,5 99,2 4  0 0,0
Ombro-Cabeça-Ombro 2 0,2 99,4 2  0 0,0
Bandeira 2 0,2 99,6 2  0 0,0
Flâmula 1 0,1 99,8 0  1 0,5
Flâmula 1 0,1 99,9 1  0 0,0
Triângulo Simétrico 1 0,1 100,0 1  0 0,0
TOTAL 840 100,0  632 100,0 208 100,0
 100,0 %  75,2 % 24,8 % 
 

A tabela 4.3 acima indica que – tomados em conjunto, os sinais tendência de alta, rompimento 

da tendência de queda, rompimento da tendência de alta e tendência de queda são responsáveis 

por quase 86% dos sinais verdadeiros, tendo em vista a reduzida freqüência com que ocorrem 

os demais sinais. 

 

4.2.2 Sinais gráficos globais 

 

Conforme explicado no item 2.3.13.2, as médias móveis também se comportam como suportes 

e resistências. Desta forma, foram computadas as vezes em que a MM 233 comportou-se 

como suporte e como resistência, e estes resultados foram agregados àqueles da tabela 4.1, 

resultando na tabela 4.4. 



TABELA 4.4 – SINAIS VERDADEIROS E FALSOS, POR PAPEL E POR TENDÊNCIA (c/MM 233) 

 94

 RESUMO - ALTAS (c/ MM 233) RESUMO - BAIXAS (c/ MM 233) RESUMO GLOBAL c/ mm 233) 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL
ÍNDICE BOVESPA                   

1995 11 73,3 4 26,7 15 14 87,5 2 12,5 16 25 80,6 6 19,4 31

1996 5 83,3 1 16,7 6 2 66,7 1 33,3 3 7 77,8 2 22,2 9

1997 7 63,6 4 36,4 11 7 63,6 4 36,4 11 14 63,6 8 36,4 22

1998 20 83,3 4 16,7 24 11 73,3 4 26,7 15 31 79,5 8 20,5 39

1999 8 100,0 0 0,0 8 9 81,8 2 18,2 11 17 89,5 2 10,5 19

2000 13 76,5 4 23,5 17 8 80,0 2 20,0 10 21 77,8 6 22,2 27

2001 7 77,8 2 22,2 9 7 63,6 4 36,4 11 14 70,0 6 30,0 20

2002 18 78,3 5 21,7 23 11 84,6 2 15,4 13 29 80,6 7 19,4 36

TOTAL 89 78,8 24 21,2 113 69 76,7 21 23,3 90 158 77,8 45 22,2 203
PETROBRAS PN                   

1995 9 90,0 1 10,0 10 18 81,8 4 18,2 22 27 84,4 5 15,6 32

1996 4 100,0 0 0,0 4 1 50,0 1 50,0 2 5 83,3 1 16,7 6

1997 7 77,8 2 22,2 9 7 58,3 5 41,7 12 14 66,7 7 33,3 21

1998 8 50,0 8 50,0 16 12 85,7 2 14,3 14 20 66,7 10 33,3 30

1999 6 85,7 1 14,3 7 0 0,0 1 100,0 1 6 75,0 2 25,0 8

2000 5 62,5 3 37,5 8 8 61,5 5 38,5 13 13 61,9 8 38,1 21

2001 23 74,2 8 25,8 31 5 41,7 7 58,3 12 28 65,1 15 34,9 43

2002 5 45,5 6 54,5 11 9 81,8 2 18,2 11 14 63,6 8 36,4 22

TOTAL 67 69,8 29 30,2 96 60 69,0 27 31,0 87 127 69,4 56 30,6 183
ELETROBRAS PNB                      

1995 15 75,0 5 25,0 20 8 66,7 4 33,3 12 23 71,9 9 28,1 32

1996 14 82,4 3 17,6 17 9 64,3 5 35,7 14 23 74,2 8 25,8 31

1997 11 84,6 2 15,4 13 3 50,0 3 50,0 6 14 73,7 5 26,3 19

1998 11 73,3 4 26,7 15 17 89,5 2 10,5 19 28 82,4 6 17,6 34

1999 11 91,7 1 8,3 12 6 75,0 2 25,0 8 17 85,0 3 15,0 20

2000 23 82,1 5 17,9 28 27 93,1 2 6,9 29 50 87,7 7 12,3 57

2001 13 56,5 10 43,5 23 21 84,0 4 16,0 25 34 70,8 14 29,2 48

2002 17 85,0 3 15,0 20 7 77,8 2 22,2 9 24 82,8 5 17,2 29

TOTAL 115 77,7 33 22,3 148 98 80,3 24 19,7 122 213 78,9 57 21,1 270
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  RESUMO - ALTAS (c/ MM 233) RESUMO - BAIXAS (c/ MM 233) RESUMO GLOBAL c/ mm 233) 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL
VALE R DOCE PNA                   

1995 30 81,1 7 18,9 37 26 81,3 6 18,8 32 56 81,2 13 18,8 69

1996 11 78,6 3 21,4 14 34 91,9 3 8,1 37 45 88,2 6 11,8 51

1997 8 66,7 4 33,3 12 7 77,8 2 22,2 9 15 71,4 6 28,6 21

1998 14 82,4 3 17,6 17 26 89,7 3 10,3 29 40 87,0 6 13,0 46

1999 2 100,0 0 0,0 2 2 66,7 1 33,3 3 4 80,0 1 20,0 5

2000 20 95,2 1 4,8 21 9 81,8 2 18,2 11 29 90,6 3 9,4 32

2001 8 88,9 1 11,1 9 1 100,0 0 0,0 1 9 90,0 1 10,0 10

2002 7 87,5 1 12,5 8 3 100,0 0 0,0 3 10 90,9 1 9,1 11

TOTAL 100 83,3 20 16,7 120 108 86,4 17 13,6 125 208 84,9 37 15,1 245
BRADESCO PN                   

1995 14 82,4 3 17,6 17 12 80,0 3 20,0 15 26 81,3 6 18,8 32

1996 9 90,0 1 10,0 10 4 80,0 1 20,0 5 13 86,7 2 13,3 15

1997 16 80,0 4 20,0 20 8 72,7 3 27,3 11 24 77,4 7 22,6 31

1998 9 81,8 2 18,2 11 18 81,8 4 18,2 22 27 81,8 6 18,2 33

1999 10 83,3 2 16,7 12 11 78,6 3 21,4 14 21 80,8 5 19,2 26

2000 13 86,7 2 13,3 15 9 81,8 2 18,2 11 22 84,6 4 15,4 26

2001 33 86,8 5 13,2 38 24 80,0 6 20,0 30 57 83,8 11 16,2 68

2002 8 88,9 1 11,1 9 10 90,9 1 9,1 11 18 90,0 2 10,0 20

TOTAL 112 84,8 20 15,2 132 96 80,7 23 19,3 119 208 82,9 43 17,1 251
CEMIG PN                      

1995 37 88,1 5 11,9 42 12 80,0 3 20,0 15 49 86,0 8 14,0 57

1996 3 100,0 0 0,0 3 1 50,0 1 50,0 2 4 80,0 1 20,0 5

1997 7 77,8 2 22,2 9 8 80,0 2 20,0 10 15 78,9 4 21,1 19

1998 12 75,0 4 25,0 16 21 77,8 6 22,2 27 33 76,7 10 23,3 43

1999 29 90,6 3 9,4 32 18 75,0 6 25,0 24 47 83,9 9 16,1 56

2000 18 78,3 5 21,7 23 21 95,5 1 4,5 22 39 86,7 6 13,3 45

2001 13 76,5 4 23,5 17 14 87,5 2 12,5 16 27 81,8 6 18,2 33

2002 19 95,0 1 5,0 20 5 83,3 1 16,7 6 24 92,3 2 7,7 26

TOTAL 138 85,2 24 14,8 162 100 82,0 22 18,0 122 238 83,8 46 16,2 284
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  RESUMO - ALTAS (c/ MM 233) RESUMO - BAIXAS (c/ MM 233) RESUMO GLOBAL c/ mm 233) 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL
ITAÚ PN                   

1995 21 100,0 0 0,0 21 3 75,0 1 25,0 4 24 96,0 1 4,0 25

1996 20 100,0 0 0,0 20 6 100,0 0 0,0 6 26 100,0 0 0,0 26

1997 6 66,7 3 33,3 9 4 50,0 4 50,0 8 10 58,8 7 41,2 17

1998 18 78,3 5 21,7 23 28 87,5 4 12,5 32 46 83,6 9 16,4 55

1999 6 100,0 0 0,0 6 1 16,7 5 83,3 6 7 58,3 5 41,7 12

2000 15 83,3 3 16,7 18 10 76,9 3 23,1 13 25 80,6 6 19,4 31

2001 28 82,4 6 17,6 34 25 83,3 5 16,7 30 53 82,8 11 17,2 64

2002 18 75,0 6 25,0 24 40 87,0 6 13,0 46 58 82,9 12 17,1 70

TOTAL 132 85,2 23 14,8 155 117 80,7 28 19,3 145 249 83,0 51 17,0 300
USIMINAS PNA                   

1995 20 87,0 3 13,0 23 27 93,1 2 6,9 29 47 90,4 5 9,6 52

1996 42 95,5 2 4,5 44 5 62,5 3 37,5 8 47 90,4 5 9,6 52

1997 50 89,3 6 10,7 56 6 85,7 1 14,3 7 56 88,9 7 11,1 63

1998 19 82,6 4 17,4 23 15 88,2 2 11,8 17 34 85,0 6 15,0 40

1999 7 87,5 1 12,5 8 2 33,3 4 66,7 6 9 64,3 5 35,7 14

2000 31 91,2 3 8,8 34 22 88,0 3 12,0 25 53 89,8 6 10,2 59

2001 5 71,4 2 28,6 7 16 88,9 2 11,1 18 21 84,0 4 16,0 25

2002 12 85,7 2 14,3 14 27 81,8 6 18,2 33 39 83,0 8 17,0 47

TOTAL 186 89,0 23 11,0 209 120 83,9 23 16,1 143 306 86,9 46 13,1 352
SID. NACIONAL ON                      

1995 10 76,9 3 23,1 13 8 80,0 2 20,0 10 18 78,3 5 21,7 23

1996 23 88,5 3 11,5 26 10 83,3 2 16,7 12 33 86,8 5 13,2 38

1997 12 70,6 5 29,4 17 4 80,0 1 20,0 5 16 72,7 6 27,3 22

1998 21 87,5 3 12,5 24 8 80,0 2 20,0 10 29 85,3 5 14,7 34

1999 8 88,9 1 11,1 9 7 77,8 2 22,2 9 15 83,3 3 16,7 18

2000 43 91,5 4 8,5 47 28 87,5 4 12,5 32 71 89,9 8 10,1 79

2001 38 95,0 2 5,0 40 8 88,9 1 11,1 9 46 93,9 3 6,1 49

2002 35 94,6 2 5,4 37 18 81,8 4 18,2 22 53 89,8 6 10,2 59

TOTAL 190 89,2 23 10,8 213 91 83,5 18 16,5 109 281 87,3 41 12,7 322
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  RESUMO - ALTAS (c/ MM 233) RESUMO - BAIXAS (c/ MM 233) RESUMO GLOBAL c/ mm 233) 
AÇÃO SINAL  SINAL   SINAL  SINAL    SINAL  SINAL    

  VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL VERD. % FALSO % TOTAL 
SID. TUBARÃO PN                   

1995 37 80,4 9 19,6 46 35 85,4 6 14,6 41 72 82,8 15 17,2 87

1996 26 89,7 3 10,3 29 19 90,5 2 9,5 21 45 90,0 5 10,0 50

1997 25 83,3 5 16,7 30 36 90,0 4 10,0 40 61 87,1 9 12,9 70

1998 10 90,9 1 9,1 11 41 95,3 2 4,7 43 51 94,4 3 5,6 54

1999 5 100,0 0 0,0 5 4 57,1 3 42,9 7 9 75,0 3 25,0 12

2000 40 93,0 3 7,0 43 5 100,0 0 0,0 5 45 93,8 3 6,3 48

2001 31 91,2 3 8,8 34 67 94,4 4 5,6 71 98 93,3 7 6,7 105

2002 7 100,0 0 0,0 7 3 60,0 2 40,0 5 10 83,3 2 16,7 12

TOTAL 181 88,3 24 11,7 205 210 90,1 23 9,9 233 391 89,3 47 10,7 438
FINAL                               

1995 204 83,6 40 16,4 244 163 83,2 33 16,8 196 367 83,4 73 16,6 440 

1996 157 90,8 16 9,2 173 91 82,7 19 17,3 110 248 87,6 35 12,4 283 

1997 149 80,1 37 19,9 186 90 75,6 29 24,4 119 239 78,4 66 21,6 305 

1998 142 78,9 38 21,1 180 197 86,4 31 13,6 228 339 83,1 69 16,9 408 

1999 92 91,1 9 8,9 101 60 67,4 29 32,6 89 152 80,0 38 20,0 190 

2000 221 87,0 33 13,0 254 147 86,0 24 14,0 171 368 86,6 57 13,4 425 

2001 199 82,2 43 17,8 242 188 84,3 35 15,7 223 387 83,2 78 16,8 465 

2002 146 84,4 27 15,6 173 133 83,6 26 16,4 159 279 84,0 53 16,0 332 

TOTAL 1310 84,4 243 15,6 1553 1069 82,5 226 17,5 1295 2379 83,5 469 16,5 2848 
                
 Teste do χ2   

Premissas:                

Probabilidade de um sinal ser verdadeiro ou falso = 50%           
Número total de sinais obtidos = 2848              

Sinais verdadeiros esperados (e1) = 1424    χ2  =  (o1 - e1)2     +     (o2 - e2)2          

Sinais verdadeiros observados (o1) = 2379           e1           e2      

Sinais falsos esperados (e2) = 1424              

Sinais falsos observados (o2) = 469              

χ2 (0,5%) = 7,88               

Aplicando o teste do qui quadrado aos resultados finais obtém-se o seguinte:         

                

χ2 (obs) = 1280,83 > χ2 (0,5%) = 7,88 ==> Os sinais verdadeiros encontrados são estatisticamente significativos ao nível de 0,5%
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Vale ressaltar que quando a MM 233 se comporta como suporte, as tendências de alta seriam 

favorecidas, e quando se comporta como resistência, as tendências de baixa seriam 

favorecidas. No entanto, a existência de um suporte ou resistência representado pela MM 233 

não implica em que exista uma tendência subseqüente de alta ou de baixa. Esta é a razão para 

considerar  os sinais dados pela  MM 233 em separado, apenas de forma complementar, para 

não mascarar as indicações mais claras de tendências apresentadas no item anterior. 

 

Resumindo os dados da tabela 4.4, dos 2848 sinais identificados, 2379 (83,5%)17 foram 

verdadeiros, e apenas 469 (16,5%) foram falsos. 

 

As figuras 4.4, 4.5 e 4.6 a seguir mostram a validade dos sinais gráficos incluindo a MM 233. 

Figura 4.4: ALTAS - SINAIS VERDADEIROS E FALSOS (COM MM 233)
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Da figura 4.4 acima nota-se que os papéis que mostraram maior quantidade de sinais gráficos 

relacionados à alta (porém nem todos indicativos de tendências de alta) foram                      

Sid. Nacional ON (V = 89,2%; F = 10,8%); Usiminas PNA (V = 89,0%; F = 11,0%) e         

Sid. Tubarão PN (V = 88,3%; F = 11,7%), e os que mostraram as menores quantidades foram 

Petrobrás PN    (V = 69,8%; F = 30.2%) e Eletrobrás PNB (V = 77,7%; F = 22,3%).  

No total final, V = 84,4%, e F = 15,6%. 

                                                 
17 Considerando que um sinal pode ser verdadeiro ou falso com igual probabilidade, ou seja, 50%, o teste do qui-
quadrado indica que o resultado obtido na pesquisa é estatisticamente significativo ao nível de 0,5% (v. p. 97). 
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Na figura acima pode-se notar que os papéis que apresentaram a maior quantidade de sinais 

gráficos relacionados às tendências de baixa (porém nem todos indicativos de tendência de 

baixa) foram Sid. Tubarão PN (V = 90,1%; F = 9,9%) e Vale do Rio Doce PNA                    

(V = 86,4%; F = 13,6%), e os que apresentaram as menores quantidades foram Petrobrás PN 

(V = 69,0%; F = 31,0 %) e o Índice Bovespa (V = 76,7%; F = 23,3%).                        

No final, V = 82,5% e F = 17,5%.  

 

Figura 4.6: GLOBAL - SINAIS VERDADEIROS E FALSOS (COM MM 233)
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Figura 4.5: BAIXAS - SINAIS VERDADEIROS E FALSOS (COM MM 233)
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Considerando o conjunto global de sinais gráficos, relativos às tendências de alta e baixa, nem 

todos indicativos de tendências de alta ou baixa, conforme já explicado, e indicados na figura 

4.6 acima, nota-se que a maior quantidade de sinais gráficos foi apresentada por                  

Sid. Tubarão PN (V = 89,3%; F = 10,7%), Sid. Nacional ON (V = 87,3; F = 12,7%) e 

Usiminas PNA (V = 86,9%; F = 13,1%), e a menor, foi representada por Petrobrás PN          

(V = 69,4%; F = 30,6 %) e Índice Bovespa (V = 77,8%; F =  22,2%).                        

No cômputo final, V = 83,5% e F = 16,5%. 

 

4.2.3 Comentários 

 

Do exposto, observa-se que no mercado de ações brasileiro 75,2% do total dos sinais 

gráficos indicam uma tendência subseqüente verdadeira, e apenas 24,8% deles fornecem 

indicações falsas. Considerando cada papel, a média obtida de  sinais verdadeiros foi de 

75,3%, e a de falsos, 24,7%. 

Alguns papéis possibilitaram a obtenção de informações gráficas mais confiáveis que outros, 

como Bradesco PN e Vale PNA. 

 

Em termos globais, e de forma complementar à análise anterior, quando incluída a MM 233 o 

total de sinais revelou-se verdadeiro em 83,5% dos casos, mostrando-se falso em apenas 

16,5% dos casos, ressaltando-se porém que nem todos indicativos de tendências.  

 

Com relação à hipótese de Bachelier, de que a probabilidade de ocorrerem altas e baixas nos 

preços é igual a 50%, vale observar que, a princípio, imaginou-se que uma vez que tivesse 

sido observado um sinal  que determinasse – por exemplo - uma tendência de alta, a partir daí, 

e até a reversão dessa tendência, a probabilidade da ocorrência de altas viesse a ser superior à 

da ocorrência de quedas, uma vez que o mercado estaria em alta. Mediante a aplicação do teste 

do χ 2 , em anos em que essa probabilidade foi comprovada em testes de χ 2 anteriores, e 

considerando freqüências esperadas e as realmente observadas, foram feitos alguns testes para 

tentar verificar se a probabilidade se alterava. No entanto, os testes iniciais não foram 

suficientes para rejeitar nem aceitar a hipótese. O resultado desses testes encontra-se no  

Anexo 8.  
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Capítulo 5 – CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E DIRECIONAMENTOS  
          FUTUROS 

 
 
 

O presente estudo revelou que a análise gráfica apresentou um índice relevante de acertos em 

suas previsões no mercado de ações brasileiro no período considerado, tendo os sinais 

verdadeiros representado 75,2% do total de sinais detectados, e os falsos, apenas 24,8%.  

 

Acredita-se assim que este trabalho tenha contribuído com mais uma evidência a favor da 

análise gráfica, mostrando que esta pode ter, sim, utilidade, na previsão de preços das ações no 

mercado brasileiro. A característica diferencial desta pesquisa em relação a outras realizadas 

(v. Cap. 6) é que esta levou em consideração aspectos relativos ao traçado gráfico de 

tendências – início, confirmação e reversão - e os conceitos inerentes à análise gráfica, 

ausentes nas avaliações mencionadas, já realizadas. 

 

No entanto, há que se reconhecer as limitações que o estudo apresenta. A análise gráfica 

restringiu-se ao gráfico de barras, apenas uma dentre tantas formas de análise, como o 

candlestick ou candelabro japonês, o gráfico ponto & figura, as ondas de Elliott, e outras. 

Foram estudados apenas 10 papéis (9 ações que compõem o índice mais o próprio índice 

Bovespa), no mercado brasileiro. O período de estudo, apesar de ter sido feito dia-a-dia,  

estendeu- se por apenas 8 anos. O único Indicador testado foi um dos Rastreadores, qual seja, 

a Média Móvel de 233 dias (MM 233). 

Em se tratando de uma dissertação de mestrado, não houve a participação de co-autores, 

ficando toda a coleta de dados e a análise dos resultados obtidos sob a responsabilidade do 

autor.  

Desta forma, futuros estudos sobre o assunto poderiam considerar: 

• Outras modalidades de análise técnica, como as já mencionadas 

• Operações em outros mercados, como commodities, futuros, opções, etc 

• Mercados de outros países, como o americano, mercados europeus, mercado japonês, 

etc 

• Ações outras não incluídas no índice 
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• Abrangência de um maior período de observação 

• Diferentes períodos de avaliação, como gráficos semanais, mensais ou mesmo intraday 

• Avaliação do desempenho de outros indicadores gráficos, dentre a ampla gama 

existente (ver Colby e Meyers, 1988) 

• Participação de diversos analistas, no sentido de obter maior diversidade e/ou 

convergência de opiniões 

• Testes da validade da análise fundamentalista no mercado brasileiro. Conforme 

apresentado no Capítulo2,  item 2.4, a análise fundamentalista também pareceu mostrar 

certo poder preditivo em testes efetuados no mercado americano, onde, segundo Basu 

(1977), índices P/L publicamente disponíveis parecem ter mostrado possuir um 

conteúdo informacional, sugerindo ineficiências do mercado na forma semi-forte 

• Teste da validade da hipótese de Bachelier 
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Capítulo 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Através do uso de médias móveis (e também de outros procedimentos), o estudo de Brock, 

Lakonishok e LEBaron (1992, p.1734) revelou que a análise técnica ajuda a prever variações 

no preço de ações. Os autores chegaram à conclusão de que a afirmação de que a análise 

gráfica não tem valor pode ter sido prematura. Os resultados de seus testes revelaram fortes 

evidências a favor do poder de previsão da análise gráfica                       

(Brock, Lakonishok e LEBaron, 1992, p.1757). 

Os autores fizeram uso de vários pares diferentes de médias móveis, porém nenhuma delas se 

enquadrava na seqüência de Fibonacci. E também não observavam as sinalizações de reversão 

nem as  tendências que antecedem a indicação fornecida pelo cruzamento das médias, como o 

rompimento de suportes ou resistências representados pelas tendências de alta e de baixa. 

Kendall (1933, in Cootner, 2000, pp. 99-122) avaliou séries de preços do algodão, trigo e 

ações, em longas séries e por diferentes períodos, chegando à conclusão que os preços seguem 

um random walk, ou que o conhecimento de alterações passadas de preços não ajuda a prever 

alterações futuras de preços, resultado esse que foi criticado por Alexander. 

Alexander (1961 a e b) utilizou  filtros para  avaliar a evolução das cotações de ações, 

substituindo testes  ao longo do tempo por testes baseados em amplitude do movimento. Seus 

filtros eram de x por cento para mais e para menos. O autor sustenta que os diversos estudos 

estatísticos que concluíram que os preços especulativos se assemelham a um random walk 

fizeram uso de mudanças por períodos uniformes de tempo. A operação dos filtros, no entanto, 

lida com alterações de uma dada magnitude, independentemente do período de tempo 

envolvido. Em resumo, substitui a dimensão do tempo pela dimensão do movimento. E 

conclui que existem tendências nos preços do mercado de ações, desde que o movimento seja 

tomado como unidade de estudo ao invés da semana ou do mês. 

Nos mercados especulativos as alterações de preço parecem seguir um random walk no tempo; 

porém um movimento, uma vez iniciado, tende a persistir. Em particular, se o mercado de 

ações se moveu x por cento para cima é provável que ainda evolua mais x por cento adiante 

antes de cair x por cento. Alexander op.cit. alega melhor eficiência dos filtros para valores de x 

entre 5% e 30%. 
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Fama (1965) apresenta vários estudos em defesa da teoria do random walk. 

 

Lo e MacKinlay (1989) testaram estatisticamente retornos semanais do mercado de ações no 

período 1962 – 1985 e concluem pela rejeição do modelo do random walk para todo o período 

da amostra. 

 

Como se pode depreender dos exemplos acima mencionados, de testes realizados contra ou a 

favor da análise técnica, contra ou a favor da teoria do random walk, não existe unanimidade a 

respeito, sendo esses temas a um só tempo apaixonantes e polêmicos. 

 
Esta pesquisa teve por objetivo mostrar a validade da análise gráfica no mercado de ações 

brasileiro, através do estudo dos sinais gráficos detectados ao longo do período de 8 anos 

durante os quais esses sinais foram observados, nos papéis selecionados. 

O resultado obtido indicou que dos 840 sinais identificados, 632 foram verdadeiros (75,2%) 

e 208 mostraram-se falsos (24,8%), no sentido de validar as tendências subseqüentes, ou 

seja, a pesquisa evidenciou que os sinais verdadeiros constituíram a grande maioria dos sinais 

detectados, numa proporção bastante relevante. A média, por papel, para os sinais 

verdadeiros foi de 75,3%, e de 24,7% para os falsos.  

Esse resultado, apontando para a existência de uma relação entre um sinal detectado e a 

tendência subseqüente por este indicada leva, portanto, à rejeição da Hipótese de Pesquisa H0.  

A pesquisa indicou que preços passados possibilitaram a previsão de preços futuros – se não 

em valores absolutos, pelo menos em termos de maior que, menor que,  quando então os 

preços não parecem ter seguido um random walk, sugerindo que durante o período observado 

o mercado não teria sido eficiente na forma fraca, de acordo com a HME. 

Isto veio evidenciar que a análise gráfica apresentou um poder preditivo, podendo ser usada 

como instrumento de previsão de tendências de preços no mercado brasileiro de ações, no 

período em estudo. 

 

Esse resultado vem ao encontro das observações de Kimura (2002, p. 173), em cuja tese de 

doutorado, abrangendo o mercado de ações brasileiro, comenta, ao final: “Quando se estuda as 

reações associadas a preço, as evidências de sub-reações de curto a médio prazo e de sobre-

reação de longo prazo, são argumentos que enfraquecem a hipótese dos mercados eficientes”.  



 

 105

BIBLIOGRAFIA 

 
 

ACHELIS, Steven B. Technical Analysis from A to Z. 

      New York, McGraw-Hill, 2001.  

ALEXANDER, Gordon J. SHARPE, William F. BAILEY, Jeffery V.  

      Fundamentals of Investments. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1993. 

ALEXANDER, Sidney S. Price Movements in Speculative Markets: Trends or  

      Random Walks. Industrial Management Review, II (May, 1961a)  in  

      COOTNER, 2000, pp. 237-59. 

ALEXANDER, Sidney S. Price Movements in Speculative Markets: Trends or  

      Random Walks No 2. Industrial Management Review, V (Spring, 1961b),  

      in COOTNER, 2000, pp. 419-57. 

ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de Investigación social;  

                  para trabajadores sociales.  Buenos Aires, Humanitas, 1978. 

 ASSAF, Alexandre Neto. Mercado Financeiro. 

       São Paulo, Atlas, 2001. 

BACHELIER, Louis. Théorie de la Speculation. 

                  Paris, Gautier – Villards, 1900. (Reprinted in English , Theory of               

                  Speculation, in Cootner, 2000, pp. 18-91). 

BARUCH, Bernard M. My Own Story 

     Odshams Press, USA, 1958.  

BASU, S. Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their  

                 Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The  

                 Journal of Finance. Vol. XXXII, nº 3, jun, 1977. 

BELL  TELEPHONE LABORATORIES, INC. Transmission Systems for  

                 Communications. Winston-Salem, Western Electric Co., Inc., Technical  

                 Publications, 1971. 

BERNSTEIN, Peter L. Capital Ideas – The Improbable Origins of Modern  

                Wall Street. New York, The Free Press, 1993. 

 

 



 

 106

BERNSTEIN, Peter L. Against the Gods. 

                 New York, John Wiley & Sons Inc., 1998.  

BEST, J.W. Como investigar en educación. 

                Madrid, Morata, 1972. 

 BLACK, Fischer. Noise.  

      The Journal of Finance, vol. XLI, No. 3, July 1986. 

BOTELHO, Fausto de Arruda. Análise Técnica & Estratégia Operacional. 

                 São Paulo, Enfoque Gráfico, 2003. 

 BRANCH, B. A tax loss trading rules. 

       Journal of Business, April, 1977, pp. 198-207. 

 BRIGHAM, Eugene F. HOUSTON, Joel F. Fundamentos da Moderna  

                  Administração Financeira. Rio de Janeiro, Campus, 1999. 

 BROCK, William. LAKONISHOK, Josef. LEBARON, Blake. Simple Technical  

                 Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. 

                 The Journal of Finance, Vol. No. 5, December 1992. 

BRUNI, Adriano L. FAMÁ, Rubens. Eficiência, Previsibilidade dos Preços e  

                  Anomalias em Mercados de capitais: Teoria e Evidências. Caderno de  

       Pesquisas em Administração, São Paulo, v.1, nº7, 2º Trim./98. 

COLBY, Robert W. MEYERS, Thomas A. The Encyclopedia of Technical  

                 Market Indicators. New York, McGraw-Hill, 1988. 

COLWELL, John. Qualitative market research: a conceptual analysis and  

      review of practitioner criteria. Journal of the Market Research Society.  

     Vol. 32, 1, Jan/1990. 

COOTNER, Paul H. The Random Character of Stock Market Prices 

                Risk Books, London, 2000. (Reprint  of the 1964 edition). 

COPELAND, T.E &  WESTON, J. F. Financial Theory and Corporate  

                 Policy. EUA, Addison Wesley Publishing Company, 1988. 

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos. 

                  Rio de Janeiro, Qualitymark, 2003. 

DEHNER, Paulo. Série de artigos sobre Análise Técnica, in Investidor  

                  Profissional, jan-jun/1990. 



 

 107

 DYL, E. The effect of capital gains taxation on the stock market. Dissertação de  

                 doutorado apresentada à Stanford University Graduate School of Business,  

                  agosto, 1973. 

EDWARDS, Robert D. MAGEE, John. BASSETTI, W. H. C. Technical  

                  Analysis of Stock Trends. New York, CRC Press LLC, 2001. 

EDWARDS, W. Conservatism in Human Information Processing, in  

                  KLEINMUNTZ, B. Formal Representation of Human Judgment. New     

                  York, Wiley, 1968. 

 ELIS, Charles D. The Investor’s Anthology.  

                 New York, John Wiley & Sons, 1997 

EPSTEIN, Ira. GARFIELD, David. The Psychology of Smart Investing. 

                 New York, John Wiley & Sons, 1992. 

FAMA, E. F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and  

                 Empirical Work”.  The Journal of Finance, May 1970, 383-417. 

FAMA, E. F. Foundations of Finance.  

                  New York, Basic Books, 1976. 

FAMA, E.F. Market Efficiency, long-term returns, and behavioral finance. 

                 Journal of Financial Economics 49 (1998) 283-306. 

FAMA, E.F.  Random Walks in Stock Market Prices.  

       Financial Analysts Journal. Charlottesville, Jan/Feb 1995. 

FAMA, E.F. The Behavior of Stock Market Prices  

                 Journal of Business, vol. 38, 1 (Jan, 1965), 34-105. 

FAMÁ, Rubens. CASTRO, Francisco Henrique Figueiredo, Jr. As Novas Finanças   

      e a Teoria Comportamental no Contexto da Tomada de Decisão sobre  

      Investimentos. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 03, nº 2,  

      abril/junho 2002 

 FAMÁ, Rubens. PENTEADO, Marco Antonio B. Será que o Beta que Temos é o  

                 Beta que Queremos? Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo,  

                  v. 09, nº 3, julho/setembro 2002. 

            FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI. O  

                 Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999. 



 

 108

 GALBRAITH, John K. O Colapso da Bolsa, 1929. 

      Rio de Janeiro, Expressão e Cultura, 1979. 

GIBSON, G. R. The Stock Markets of London, Paris and New York. 

                G.P. Putnam’s Sons, 1889. 

GOLDBERG, Joachim. Nitzsch, Rüdiger von. Behavioral Finance. 

       New York, John Wiley & Sons, 2001. 

GRAHAM, Benjamin. The Intelligent Investor. 

                 New York, Harper & Row, 1984. 

 GRAHAM, Benjamin. DODD, David L. Security Analysis. 

                 New York, McGraw-Hill, 1989. 

GREEN, Jerry R. Information, Efficiency and Equilibrium. 

                  Disc. paper nº 284, Harvard Inst. Econ. Res., Mar. 1973. 

GROSS, Leroy. The Art of Selling Intangibles: How to Make your Million($) by  

Investing Other People’s Money. New York Institute of Finance, New York, 1982. 

GROSSMAN, S. Essays on Rational Expectations. 

                 Unpublished Doctoral Dissertation, Univ. Chicago, 1975. 

GROSSMAN, S. Further Results on the Informational Efficiency of  

                 Competitive Stock Markets. J. Econ. Theory, June 1978, 18, 81-101. 

GROSSMAN, S. On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where  

                 Traders Have Diverse Information. J. Finance, May 1976, 31, 573-85. 

GROSSMAN, Sanford J. STIGLITZ, Joseph E. On the Impossibility of  

                  Informationally Efficient Markets. The American Economic  

                  Review, vol. 70, issue 3 (Jun., 1980), 393-408. 

 HAGSTROM JR, Robert G. The Warren Buffett Way. 

       New York, John Wiley & Sons, 1994. 

 HAMILTON, William Peter. The Stock Market Barometer. 

       New York, Harper Brothers, 1922. 

HAUGEN, Robert A. The New Finance – The Case Against Efficient  

     Markets. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1995. 

 

 



 

 109

HAUGEN, Robert. JORION, Philippe. The January Effect: Still There After All  

                 These Years. Financial Analysts Journal, January – February, 1996. 

 HENSEL, Chris R. ZIEMBA, William T. Investment Results from Exploiting  

                 Turn-of-the-Month Effects. Journal of Portfolio Management, Spring 1996. 

HIRSHLEIFER, J. RILEY, J. The Analytics of Uncertainty and Information –  

     An Expository Survey. Journal of Economic Literature. December 1979,  

                 1375 – 1421. 

HOUAISS, Antônio. VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da  

                  Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 

 IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. IEEE Standard  

Dictionary of Electrical and Electronic Terms. New York, John Wiley & Sons, 1977. 

INVESTOR HOME. Historical Stock Market Anomalies. 

      www.investorhome.com/anomaly.htm., 1999. 

JENSEN, Michael C. Some Anomalous Evidence Regarding Market  

                 Efficiency. Journal of Financial Economics 6 (1978) 95-101. 

KAHNEMAN, Daniel. TVERSKY, Amos. Subjective Probability: A judgment of  

      Representativeness. Cognitive Psychology, 1972, 3. 

KAHNEMAN, Daniel. TVERSKY, Amos. On the psychology of prediction.   

      Psychological Review, 1973, 80. 

KAHNEMAN, Daniel. TVERSKY, Amos. The Framing of Decisions and the  

      Psychology of Choice. Science, 1981, 211, 453-458. 

KAHNEMAN, Daniel. TVERSKY, Amos. Prospect Theory: An Analysis of  

                 Decision Under Risk. Econometrica, vol. 47, Mar/79, 2. 

KAHNEMAN, Daniel. SLOVIC, Paul. TVERSKY, Amos. Judgment under  

                  uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge, Cambridge                                 

                  University Press, 2001. 

 

 

 

 

 



 

 110

KAHNEMAN, Daniel. TVERSKY, Amos. Judgment under uncertainty:    

      Heuristics and Biases. Science, 1974, 85, 1124-1131,  (in KAHNEMAN,  

      Daniel. SLOVIC, Paul. TVERSKY, Amos. Judgment under uncertainty:    

      Heuristics and Biases. Cambridge, Cambridge University Press, 2001,  

      pp. 3-20) 

 KENDALL, Maurice G. The Analysis of Economic Time-Series, Part I: Prices  

                 Journal of the Royal Statistical Society (Series A), Vol. 96 (1933) in  

                 Cootner, 2000. 

 KIHLSTROM, Richard. MIRMAN, Leonard. Information and Market  

                Equilibrium. Bell. J. Econ., Spring 1975, 6, 357-76. 

KIMURA, Herbert. Finanças Comportamentais e o Estudo de Reações no   

                Mercado de Capitais Brasileiro. São Paulo, Tese de Doutoramento,          

                FEA-USP, 2002. 

KIRK, J. MILLER, M. Reliability and Validity  in Qualitative Research. 

                Beverly Hills, Sage, 1986. 

 LATHAM, M. Defining Capital Market Efficiency.  

          Finance Working Paper 150. Institute for Business and Economic Research,  

               University of California, Berkeley, April 1985. 

LEITE, Helio de Paula. SANVICENTE, Antonio Z. Índice Bovespa: Um padrão  

                 para investimentos brasileiros. São Paulo, Atlas, 1995. 

 LO, Andrew W. MACKINLEY, A. Craig. Stock Market Prices Do Not Follow  

                  Random Walks: Evidence From a Simple Specification Test. NBER   

                  Working Paper No. w2168, May 1989.  

                   http://papers.nber.org/papers/W2168  (31/10/2002). 

LUCAS, Robert E., Jr. Expectations and the Neutrality of Money. 

                  J. Econ. Theory, Apr. 1972, 4, 103-24. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing – Uma Orientação       

      Aplicada.  Porto Alegre, Bookman. 2001. 

MALKIEL, Burton G. A Random Walk Down Wall Street.  

                  New York, W.W. Norton & Company, 1991. 

 



 

 111

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de  

                  Pesquisa. São Paulo, Atlas, 1982. 

MURPHY, John J. Technical Analysis of the Futures Markets.  

                  New York, New York Institute of Finance. 1986. 

MURPHY, John J. Technical Analysis of the Financial Markets.  

                  New York, New York Institute of Finance. 1999. 

NIEDERHOFFER, Victor. OSBORNE, M. F. M. Market Making and Reversal  

                on the Stock Exchange. Journal of the American Statistical Association,   

                61 (December, 1966), 897-916. 

NORONHA, Marcio. Análise Técnica: Teorias, Ferramentas, Estratégias. 

                 Rio de Janeiro, EDITEC – Editora de Livros Técnicos LTDA, 1995. 

NORTON, L.P. Fund of Information: Bad Behavior.  

                  Barron’s. January 5, 1998. 

ONGKRUTARAKSA, Worapot. Behavioral Finance: A review of Literature. 

                  www.geocities.com/WallStreet?Exchange/3730/Worapot10.hrml, 21/8/2002. 

 PIERCE, P. (ed.). The Dow Jones investor’s handbook. 

     Homewood, Dow Jones, 1987. 

 PINDYCK, Robert S. RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 

     São Paulo, Makron Books, 1999. 

 PRING, Martin J. Technical Analysis Explained.  

       New York, McGraw-Hill, 2002. 

REIS, A.H.M.A.M. Pesquisa Qualitativa em Marketing: Uma Visão Crítica a  

      Respeito da Utilização desta Metodologia no Brasil, a Partir do Testemunho    

      de Clientes e Usuários de São Paulo. São Paulo, Dissertação de Mestrado,  

      FEA-USP, 1994. 

 RHEA, Robert. The Dow’s Theory.  

                 New York, Barron’s, 1932. 

ROBERTS, Harry V. Statistical versus Clinical Prediction of the Stock  

      Market. Artigo não publicado, apresentado no Seminário sobre Análise do        

       Preço das Ações, Universidade de Chicago, 1967. 

 



 

 112

ROLL, R. The turn of the year and the return premia of small firms. 

      Journal of Portfolio Management, 1983, pp. 18-28. 

RUBINSTEIN, M. Securities Market Efficiency in an Arrow-Debreu Economy. 

      American Economic Review, December 1975, 812-824. 

RUDGE, Luiz F. CAVALCANTE, Francisco. Mercado de Capitais. 

     Belo Horizonte, CNBV, 1998. 

SAMUELSON, Paul A. Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate  

                  Randomly. Industrial Management Review, 6 (Spring, 1965) 41-9. 

 SECURATO, José Roberto. Decisões Financeiras em Condições de Risco. 

                 São Paulo, Atlas, 1996. 

SHARPE, William. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium  

                 Under Conditions of Risk. The Journal of Finance, Vol. XIX, nº3  

                 (September, 1964), pp. 425-52. 

SHEFRIN, Hersh M. STATMAN, Meir. The Disposition to Sell Winners Too  

Early and Ride Losers Too Long – Theory and Evidence. Journal of Finance, 

Cambridge, vol. XL, no. 3,  July, 1985 

SHILLER, Robert J. Human Behavior and the Efficiency of the Financial  

                 System. in Efficient Market Hypothesis 

                  www.martinsewell.com/emh/papers.html. 23/10/2002a. 

SHILLER, Robert J. Irrational Exuberance 

           Princeton, Princeton University Press, 2000. 

SHILLER, Robert J. O Pesadelo (ainda) não Acabou 

                  Revista EXAME, 7 de agosto de 2002b 

SHILLER, Robert J. Um Mago dos Mercados Diz Que Recuperação Está Longe. 

                  Jornal O Estado de São Paulo, 30 de julho de 2002c 

SHLEIFER, Andrei. Inefficient Markets. 

                 New York, Oxford University Press, 2000. 

 SLOVIC, Paul. FISCHHOFF, Baruch. LICHTENSTEIN, Sarah. Facts versus  

fears: Understanding perceived risk. Reimpressão de Schwing, R. e Albers, W.  

A. (Eds).Societal Risk Assessment: How safe is safe enough? New York, Plenum  

Pres, 1980. 



 

 113

 SOLOMON, Ezra. PRINGLE, John J. Introdução à administração financeira. 

      São Paulo. Atlas, 1981. 

STIGLITZ, Joseph E. Information and the Change in the Paradigm in  

     Economics. Prize Lecture, Dec. 8, 2001. 

     www.nobel.se/economics/laureates/2001/stiglitz-lecture.pdf, 18/07/03. 

TAVARES, Miguel Dirceu Fonseca. Análise Técnica: Gráfico de Barras.  

                 Avaliação de Investimento em Ações. Rio de Janeiro, IBMEC, 1987. 

THALER, Richard H. Advances in Behavioral Finance.  

                 New York, Russel Sage Foundation, 1993. 

TVEDE, Lars. The Psychology of Finance. 

                 Chichester, John Wiley & Sons, 1999. 

VARIAN, Hal R. Differences of Opinion and the Volume of Trade. 

University of Michigan Department of Economics Discussion Paper C-67, June, 1985. 

VON NEUMANN, John. MORGENSTERN, Oskar. Theory of Games and  

                 Economic Behavior. Princeton, Princeton University Press, 1990. 

 WEBER, E. U. HSEE, C. Cross Cultural Differences in Risk Perception, but   

Cross-cultural Similarities in Attitudes Toward Perceived Risk. Management  

Science, Baltimore: Institute of Management Sciences, v. 44, n.9, set. 1998 

WELLES WILDER, Jr, J. New Concepts in Technical Trading Systems. 

                  Greensboro, Trend Research, 1978. 

 WILLIAMSON, J. P. Investments – New Analytic Techniques.  
        New York, Praeger, 1970. 

WRIGHT, George. Behavioral Decision  Making.  

                   New York, Plenum Press, 1985.  

 


