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RESUMO 

 

As Finanças Comportamentais desenvolvem-se à medida em que são percebidas anomalias 
nos ditos mercados eficientes. Seus campos de estudos podem ser reunidos em três grandes 
grupos: viés heurístico, subordinação a forma e mercados ineficientes. O presente estudo 
foca-se em questões relativas às heurísticas da representatividade e do ancoramento. O 
presente trabalho objetivou então identificar a sub-reação e sobre-reação, assim como a 
existência de simetria nos ativos de primeira e segunda linha do mercado acionário brasileiro. 
Para tal foi utilizada a Lógica Fuzzy e os indicadores que classificam os grupos, estudados a 
partir da Análise Discriminante. O índice mais presente, nos períodos estudados, foi o de 
Exigível/Patrimônio Líquido, demonstrando a importância deste no momento de discriminar 
os ativos a serem considerados “vencedores” e “perdedores”. Nota-se na MLCX que os vieses 
de sobre-reação se concentram no período da crise financeira, sendo que nos demais períodos, 
de vieses significantes estatisticamente, são obtidas sub-reações. Estas últimas se dariam em 
momentos de níveis moderados de incertezas. Nas Small Caps as reações comportamentais 
em 2005 e 2007 ocorrem de forma inversa às observadas nas Mid-Large Caps. Agora em 
momentos de crise ter-se-ia um marcado conservadorismo enquanto que nas proximidades do 
fim do pregão viva-voz da Bovespa, acompanhado do aumento das negociações realizadas, 
nota-se uma reação excessiva por parte dos investidores. As demais heurísticas nas SMLL 
ocorreram no final do período em estudo, sendo esta uma de sub e outra de sobre-reação e a 
segunda ocorrendo em um período financeiro-econômico mais positivo que a primeira. No 
que diz respeito a sub/sobre-reação em ambos tipos, não se detecta a predominância de 
nenhum destes, fato que provavelmente seria diferente nas MLCX em um contexto sem crise. 
Quanto ao período em que tais fenômenos se dão de forma significante estatisticamente nota-
se que, em sua maioria, tais fenômenos ocorrem nos últimos períodos para as MLCX 
enquanto nas SMLL não apenas os vieses são menos presentes como também não há 
concentração destes em nenhum período. Diante do exposto, acredita-se que, embora detecte-
se a presença de vieses comportamentais em certos períodos, estes não aparentam tender a um 
tipo específico de heurística ou e embora existam alguns indícios de uma sazonalidade nas 
Mid-Lage Caps, este mesmo comportamento não parece se repetir nas Small Caps. Os testes 
realizados sugerem então que haveriam falhas momentâneas na Hipótese de Mercados 
Eficientes quando testada em sua forma semi-forte conforme afirmado pelas Finanças 
Comportamentais. Este resultado corrobora com a teoria ao afirmar que não apenas a 
racionalidade, mas também a irracionalidade humana, é limitada, pois agir-se-ia 
racionalmente em inúmeras circunstâncias. 

 

Palavras-chave: Finanças Comportamentais. Heurísticas da Representatividade. Heurística 
do Ancoramento. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Behavioral Finance develop as it is perceived anomalies in these markets efficient. This 
fields of study can be grouped into three major groups: heuristic bias, tying the shape and 
inefficient markets. The present study focuses on issues concerning the heuristics of 
representativeness and anchoring. This study aimed to identify the then under-reaction and 
over-reaction, as well as the existence of symmetry in the active first and second line of the 
Brazilian stock market. For this, it  will be use the Fuzzy Logic and the indicators that classify 
groups studied from the Discriminant Analysis. The highest present, indicator in the period 
studied, was the Liabilities / Equity, demonstrating the importance of the moment to 
discriminate the assets to be considered "winners" and "losers." Note that in the MLCX biases 
over-reaction is concentrated in the period of financial crisis, and in the remaining periods of 
statistically significant biases, are obtained by sub-reactions. The latter would be in times of 
moderate levels of uncertainty. In the Small Caps the behavioral responses in 2005 and 2007 
occur in reverse to those observed in the Mid-Large Cap. Now in times of crisis would have a 
marked conservatism while near the end of trading on the Bovespa speaker, accompanied by 
an increase of negotiations, there is an overreaction by investors. The other heuristics in 
SMLL occurred at the end of the period studied, this being a under-reaction and the other a 
over-reaction and the second occurring in a period of financial-economic more positive than 
the first. As regards the under / over-reactivity in both types, there is detected a predominance 
of either, which probably be different in the context in MLCX without crisis. For the period in 
which such phenomena occur in a statistically significant to note that, in most cases, such 
phenomena occur during the periods for MLCX while in SMLL not only biases are less 
present as there is no concentration of these at any time . Given the above, it is believed that 
while detecting the presence of bias behavior at certain times, these do not tend to appear to a 
specific type or heuristics and while there were some indications of a seasonal pattern in Mid-
Large Caps, the same behavior does not seem to be repeated in Small Caps. The tests would 
then suggest that momentary failures in the Efficient Market Hypothesis when tested in semi-
strong form as stated by Behavioral Finance. This result confirms the theory by stating that 
not only rationality, but also human irrationality, is limited because it would act rationally in 
many circumstances. 

 

Keywords: Behavioral Finance. Heuristics of Representativeness. Anchoring heuristic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

As Finanças Comportamentais desenvolvem-se na medida em que se percebem 

anomalias sistêmicas na formação dos preços dos ativos financeiros. A partir do momento em 

que há indícios de que os investidores não tomam decisões puramente racionais, novos 

estudos são desenvolvidos. Entre estes se destacam os trabalhos de Tversky e Kahnemann 

(1972; 1973; 1974; 1979). 

Os estudos dos autores inspiraram pesquisadores da área de finanças a investigar 

aspectos comportamentais no mercado, marcando temporalmente os estudos das Finanças 

Comportamentais.  

Para Thaler (1993), as Finanças Comportamentais seriam uma "open-minded finance" 

onde, às vezes, para encontrar a solução de certo problema financeiro empírico é preciso 

considerar que os indivíduos não se comportam de forma racional o tempo todo. 

Desta forma, Tversky e Kahneman (1974) informam que no momento de fazer 

previsões e julgamentos em ambientes incertos os investidores não aparentariam seguir 

sempre métodos preditivos racionais, podendo utilizar de outros componentes que aportem 

suas decisões, dentre as quais as heurísticas se destacam. 

As heurísticas reduzem a quantidade de informações que devem ser analisadas, 

resultando em soluções mais simples e rápidas (CLARKSON; MELTZER, 1960), enquanto 

que, por outro lado, podem levar o investidor a tornar decisões de investimento como sub-

ótimas (WALCZAK, 2001). 

Amir e Ganzach (1998) afirmam que a extremidade das predições é influenciada pela 

Heurística da Representatividade e do Ancoramento. Segundo os autores, no primeiro caso os 

indivíduos enfatizariam suas crenças em informações recentes, reduzindo a precisão de 

análise e produzindo decisões com viés de sobre-reação e os levando a predições extremas. Já 

no segundo caso ocorreria um excesso de moderação, ou sub-reação na medida em que os 

investidores se baseariam em elementos de referência e resistiriam a mudanças bruscas 

quando se deparam com novas informações. 

Inúmeros trabalhos foram desenvolvidos no sentido de estudar a sobre-reação ou sub-

reação no mercado acionário (AGUIAR; SALES; SOUZA, 2008). A pesquisa aqui tratada 

pretende, desta forma, contribuir com os estudos existentes, verificando a existência de sobre-
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reação e sub-reação em ações de primeira linha1 e de segunda linha2 do mercado acionário 

brasileiro.  

Um trabalho que obteve resultados utilizando da técnica para análise similar foi o de 

Aguiar, Sales e Souza (2008), que gerou um modelo para exploração da sub-reação e sobre-

reação nas ações do setor petroquímico e têxtil brasileiro a partir da Lógica Fuzzy.  

Embora eles utilizassem em sua pesquisa ações referentes a dois setores, acredita-se 

que evidências mais robustas possam ser geradas com a utilização de uma amostragem mais 

ampla e diversificada de ações. 

Na Lógica Fuzzy, também conhecida como Lógica Nebulosa, a verdade de qualquer 

associação torna-se uma questão de grau (DOURRA; SIY, 2002) de forma que a ferramenta 

mostra-se apta para capturar informações vagas, ambíguas ou imprecisas (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2007). 

Petters (2003) cita a hipótese de que um método do conjunto Fuzzy seria mais 

adequado para tomada de decisão que métodos estatísticos, em virtude da tomada de decisões 

sob condições de ambiguidade estar ancorada na similaridade, ignorando a probabilidade de 

ocorrência.  

Dessa forma, o presente trabalho pretende analisar a sub-reação e sobre-reação, assim 

como a existência de simetria nas ações de primeira e segunda linha do mercado brasileiro, 

baseando-se na Lógica Fuzzy. 

Assim, esta pesquisa pretende contribuir com a temática ao se propor a responder a 

seguinte questão de pesquisa: há evidências de sub-reação ou sobre-reação nas ações de 

primeira e segunda linha no mercado brasileiro? 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a existência de sub-reação e sobre-reação nas ações de primeira e segunda 

linha do mercado acionário brasileiro. 

 

 

                                                 
1  Ações citadas pela BM&FBOVESPA como participantes da carteira teórica Mid-Large Cap, composta por 

empresas de maior capitalização. 
2 Ações citadas pela BM&FBOVESPA como participantes da carteira teórica Small Cap, composta por empresas 

de menor capitalização. 
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1.2.2 Objetivo Específico 

 

• Desenvolver um modelo Fuzzy Comportamental para análise de sub-reação e sobre-

reação a partir das técnicas de Lógica Fuzzy; 

• Identificar a existência de sub-reação ou sobre-reação nas ações analisadas; 

• Analisar diferenças significativas dos efeitos de sobre e sub reação entre os ativos 

constituintes das carteiras teóricas Mid-Large-Cap e Small Cap; 

• Identificar assimetria no comportamento dos preços/retornos nas ações de primeira e 

segunda linha. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Shefrin (2000) afirma que a área de Finanças Comportamentais está agora 

representada em quase todos os departamentos de finanças das academias dos Estados 

Unidos, observando-se em algumas universidades a existência de institutos dedicados 

inteiramente ao assunto, como por exemplo na Universidade de Mannheim (Alemanha). 

O autor destaca ainda que artigos sobre o assunto são rotineiramente apresentados nos 

maiores encontros acadêmicos de finanças, além de importantes revistas que dedicaram 

edições exclusivas à Finanças Comportamentais e artigos com esta temática que ganharam 

premiações como o “Smith Breeden Prize” e “Willian F. Sharpe Award” demonstrando a 

importância da teoria. 

Segundo Brabazon (2000), embora o tema das Finanças Comportamentais só esteja 

sendo abordado com cuidado e dedicação em tempos recentes, o campo em si não é novo. 

Muitos investidores há tempo consideram a psicologia como chave para determinar o 

comportamento dos mercados. 

Apesar disto, Shefrin (2000) cita que a área está em continuo florescimento não apenas 

na academia, mas também no campo empírico onde os conceitos das Finanças 

Comportamentais são aplicados rotineiramente. O autor cita inúmeras firmas, especialmente 

financeiras, que utilizam tais conceitos explicitamente em sua estratégia como o martingale 

utilizado pelas empresas Asset Management, Merrill Lynch, Marketocracy, ABN Ambro 

entre outras, comprovando sua aplicação empírica. 

Shefrin (2000) subdivide os campos de estudos das Finanças Comportamentais em três 

grandes grupos: Viés Heurístico, Subordinação a Forma e Mercados Ineficientes. Muito 
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embora, o primeiro campo contemple a primeira evolução teórica noticiada a partir dos 

estudos de Kahneman e Tversky (1972; 1973; 1974), mesmo neste, pouco se produziu de 

pesquisa brasileira aplicada de forma que este estudo se apresente oportuno nesse sentido. 

Um estudo anterior, utilizando da mesma técnica em outros tipos de ações, foi o já 

citado trabalho de Aguiar, Sales e Souza (2008). Os autores utilizaram a mesma metodologia 

proposta por esta dissertação para avaliar as heurísticas nos setores petroquímico e têxtil tendo 

obtidos resultados que comprovaram a existência de sobre-reação e sub-reação nesses 

mercados. 

Entretanto, o presente trabalho difere do trabalho de Aguiar, Sales e Souza (2008) à 

medida que não busca estudar aspectos comportamentais de um setor específico, mas buscar 

evidências mais robustas de sub e sobre reação num conjunto de empresas de maior e de 

menor capitalização, observando a existência de heurísticas comportamentais estatisticamente 

significantes. 

Uma vez que uma forte demanda tem emergido para estudos que identifiquem o que 

influencia no comportamento do investidor (COVAL; SHUMWAY, 2005) espera-se, então, 

contribuir teoricamente, quanto à identificação de aspectos comportamentais de sobre e sub 

reação em ativos de menor e maior capitalização no mercado brasileiro. 

Este trabalho surge então, como uma tentativa de contribuir para o desenvolvimento 

da área de finanças, fomentando o debate e a consolidação dos estudos sobre Finanças 

Comportamentais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA DOS MERCADOS EFICIENTES 

 

A Hipótese de Mercados Eficientes (HME) tem sido a proposição central das finanças 

por quase trinta anos (SHLEIFER, 2000). Apesar disto, deve-se observar que um largo 

trabalho empírico na área precede o desenvolvimento da teoria (FAMA, 1970). 

A origem da Hipótese de Mercados Eficientes remonta aos estudos realizados em 1900 

quando a ideia de comportamento aleatório dos preços passa a ser desenvolvida. 

Estas foram iniciadas por Bachelier (1964), que formula os primeiros relatos e testes 

do chamado modelo random walk (passeio aleatório) através de um estudo com títulos do 

governo francês. 

Em conformidade com este estudo, Working (1934) argumentou que o comportamento 

de preços de ativos em análises de mercado distribuía-se de forma semelhante a um random 

walk, fato evidenciado pelo mesmo autor em 1960. 

Apesar da existência de trabalhos anteriores, para Jensen (1978) a HME somente se 

populariza ao final dos anos 50 e início dos anos 60, quando surge sob o nome de teoria 

random walk, na literatura de Finanças e de “Teoria das Expectativas Racionais” no 

mainstream da literatura de Economia. 

Passa-se a ter então o random walk como um termo que caracteriza uma série de 

preços onde toda mudança de preço subsequente se apresenta de forma randômica quando 

comparado as anteriores (MALKIEL, 2003). 

A baixa utilização do termo pode ser explicada pelo fato de que apenas em 1953 a 

random walk é sintetizada como uma teoria por Kendall tendo este concluído que as variações 

dos preços eram independentes umas das outras. 

Na evolução da teoria, destacam-se ainda os trabalhos de Granger e Morgenstern 

(1963) e o de Roberts (1959), este último sendo o primeiro a comparar séries de números 

aleatórios e séries de preços correntes. 

Assim como esta, uma teoria com restrições mais fracas no preço dos ativos, mas, que 

ainda captura argumentos do random walk é o modelo martingale (LEROY, 1989). Este 

"constitui um modelo de boa-fé econômica do preço dos ativos, no sentido de que pode ser 

conectado com suposições primitivas sobre as preferências e retornos que, apesar de restritivas, não 

são tão restritivas como o banalizar da pretensão de justificação econômica". (LEROY, 1989, p. 

1589). 
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Samuelson (1965) foi o primeiro estudo a desenvolver uma ligação entre eficiência de 

mercados e martingale. Seu trabalho ganhou importância à medida que desenvolveu o modelo 

martingale resolvendo alguns questionamentos anteriormente vinculados ao random walk.  

Outro trabalho de relevância para o desenvolvimento da teoria foi o de Mandelbrot 

(1966). Segundo Fama (1970), até a formulação dos modelos de Mandelbrot-Samuelson 

observava-se um longo corpo de resultados empíricos buscando uma teoria rigorosa. 

Para o autor, corroborar que uma sequência de preços de um ativo segue um 

submartingale, é informar que o valor esperado para o próximo período, projetado com base 

nas informações adquiridas, é igual ou maior que o corrente. 

Neste sentido, o martingale seria então um caso específico de um sub martingale, 

onde para este, as alterações de preço futuras serão iguais às presentes (BALL; WATTS, 

1972). Sendo assim, enquanto no submartingale as expectativas de retorno seriam positivas, 

no martingale estas seriam nulas. 

Tem-se por fim que em ambos os modelos, o random walk e o Submartingale, são 

frequentemente, discutidos na literatura como subconjuntos do modelo Fair Game 

(HAGERMAN; RICHMOND, 1973).  

Estes conceitos foram importantes para o desenvolvimento da HME em Fama (1970, 

p. 383), que ao explicar sobre a eficiência de mercado diz que: 

Em termos gerais, o ideal é um mercado onde os preços provêem sinais acurados 
para a alocação de recursos: isto é, um mercado onde firmas podem fazer decisões 
de produção-investimento e investidores podem escolher por ativos que representem 
posse das atividades das firmas sob pressuposto que o preço dos ativos a qualquer 
momento “refletem plenamente” toda a informação disponível. Um mercado onde 
preços sempre “refletem plenamente” as informações disponíveis é chamado 
“eficiente” 

Desta forma, define-se genericamente um mercado eficiente como aquele onde os 

preços dos ativos sempre refletem toda a informação disponível, de forma que, a reação dos 

agentes seja algo racional.  

Fama (1970) enumerou três condições para se verificar a eficiência dos mercados: i) a 

não existência de custos de transação; ii) todas as informações estão disponíveis a custo zero a 

todos os participantes do mercado e iii) todos concordam com as implicações das informações 

nos preços atuais dos ativos e com suas distribuições futuras. Para o autor, essas condições 

seriam suficientes, apesar de não necessárias, para a eficiência dos mercados.  
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No entanto, para Fama (1991), as maiores dificuldades na comprovação da HME não 

seriam relativas às informações ou custos de transações, e sim, às hipóteses conjuntas 

necessárias para testá-la. 

Isto ocorre pois a definição da HME é muito geral para ser testada (FAMA, 1976), de 

forma que é necessário que esta se faça conjuntamente com algum modelo de equilíbrio, um 

modelo de precificação de ativos. 

A crítica seria então, no sentido em que há uma ambigüidade ao se detectar uma 

evidência anômala no comportamento dos retornos, sem distinguir se o problema advém da 

ineficiência de mercado ou de um modelo de equilíbrio de mercado inconsistente, (FAMA, 

1991). 

Os testes da teoria são subdivididos por Fama (1970) com base no tipo de informação 

que está refletida pelos preços. Esta preveria então três formas de eficiência: fraca, semiforte e 

forte3.  

Na forma “fraca” da hipótese, os preços atuais incorporam a informação dos retornos e 

preços do passado, sendo impossível se obter lucros anormais baseados no conhecimento 

destes preços e retornos. Para testar tal forma de eficiência deve-se verificar se os preços 

passados sozinhos podem predizer os atuais (SNYDER, 1978) podendo-se utilizar de 

metodologias desenvolvidas com base nos estudos anteriores dos modelos martingale, 

random walk e fair game. 

Na forma “semiforte”, todas as informações públicas que estivessem disponíveis 

seriam imediatamente incorporadas aos preços, incluindo-se os preços ou retornos passados 

(FAMA, 1970). Ter-se-ia, então, que para testar esta forma de eficiência devem-se utilizar as 

informações públicas disponíveis para previsão de preços (SNYDER, 1978) de forma que se 

pode utilizar de estudos de eventos e desempenho de fundos mútuos para tal teste. 

Por fim na forma “forte” de eficiência, seria esperado que retornos anormais 

consistentes fossem inalcançáveis mesmo quando os investidores têm acesso às informações 

privadas, em virtude destas serem acessadas rapidamente pelo mercado, incorporando-se aos 

preços (FAMA, 1970). Para testar esta hipótese, procura-se então demonstrar se quaisquer 

grupos especiais estão aptos a retornos anormais (SNYDER 1978). 

                                                 
3 Em Fama (1991) tem-se uma nova nomenclatura utilizada para tais avaliações: testes de predictibilidade dos 

retornos, estudos de eventos e testes de informações privilegiadas, estas substituindo respectivamente as 
nomenclaturas de forma fraca, semiforte e forte. 

 



21 
 

Apesar de toda fidelidade generalizada à noção de mercados eficientes, alguns autores 

tem sugerido que o preço de certos ativos não estariam racionalmente relacionados à realidade 

econômica (SUMMERS, 1986).  

Herbert Simon (1955) foi um dos primeiros economistas que se oporia ao conceito de 

racionalidade ilimitada da moderna teoria de finanças. Este realiza uma crítica à racionalidade 

ilimitada propondo que a racionalidade humana é limitada tanto por relações internas 

(mentais) quanto externas (ambiente) e que estes limites, ao invés de serem vistos como 

separados, devem-se encaixar como lâminas de uma tesoura (SIMON, 1955). 

Se a HME estivesse inteiramente baseada na racionalidade dos investidores 

individuais, então as evidências psicológicas por si só seriam um problema sério e talvez até 

fatal (SHLEIFER, 2000). Este não é o caso. 

Shleifer (2000) discute a HME sob o prisma da racionalidade do investidor e observa 

que em sua versão mais restrita esta contaria com a suposição de que todos os participantes do 

mercado se comportam racionalmente. 

Todavia, o autor informa que o mercado poderia ser eficiente mesmo quando parte dos 

investidores não o são. A HME seria composta por três argumentos teóricos que se 

apresentam sobre pressupostos progressivamente mais leves (SHLEIFER, 2000). 

No primeiro, assume-se que os investidores são racionais e que o valor dos ativos se 

comporta racionalmente. No segundo, que alguns investidores podem não se comportar de 

forma racional, mas suas negociações são randômicas, logo, cancelam umas às outras sem 

afetar os preços. Por fim, no último, afirma-se que os investidores podem ser irracionais, mas 

tem sua influência eliminada nos preços a partir dos mecanismos racionais de arbitragem 

(ABREU; BRUNNERMEIER, 2003). 

Kahneman e Tversky (1974) descartam esta teoria ao afirmarem que as pessoas não se 

desviam da racionalidade de forma randômica. Ao invés disto, muitos, geralmente, tentariam 

comprar ou vender os mesmos ativos ao mesmo tempo (SHLEIFER, 2000). 

Este problema se torna mais severo quando os noise traders comportam-se 

socialmente e seguem os erros dos demais ouvindo rumores ou imitando seus vizinhos 

(SHILLER, 1984).  

Assim, o sentimento dos investidores reflete os erros de julgamentos comuns feitos 

por um substancial número de investidores, ao invés de se comportarem randomicamente. 

Obviamente não são apenas investidores individuais que agem no mercado com 

estratégias que fogem à racionalidade. Profissionais também são pessoas, e a delegação do 

poder de gerenciar capital de outros introduz distorções em suas decisões relativas ao que 
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patrocinadores bem informados podem querer (LAKONISHOK; SHLEIFER; VISHNY, 

1992).  

Em um terceiro caso, a teoria afirmaria que mesmo que o padrão de irracionalidade 

fosse sistemático, os erros de apreçamento não perdurariam em razão do mecanismo de 

arbitragem 

Quanto a isto, observa-se que inicialmente os ativos substitutos podem não ser 

perfeitos fazendo da arbitragem algo arriscado. Mesmo nos casos em que existem substitutos 

fundamentalmente próximos, a teoria de eficiência de mercado baseada na arbitragem é 

limitada (DE LONG, et al. 1990), pois o indivíduo precisaria se preocupar em manter sua 

posição quando os preços se tornarem piores antes de melhorarem, limitando assim a 

arbitragem (SHLEIFER, 2000). 

Desta forma, a teoria por si mesma não inevitavelmente levaria o pesquisador a 

pressupor a eficiência de mercado. Este fato aliado às evidências empíricas de problemas na 

HME e novas constatações, questionam a racionalidade dos investidores e apontam para 

características psicológicas e limitações. A partir destas novas características, em Finanças 

lança-se a abordagem das Finanças Comportamentais para avaliar as características dos 

investidores. 

 

2.2 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

 

O modelo de Finanças padrão, em que investidores sem emoções sempre forçam o 

preço de mercado a ser igual ao valor presente racional dos fluxos de caixa futuros, tem uma 

considerável dificuldade quando encontra com certas “anomalias” (BAKER; WURGLER, 

2007). 

As Finanças Comportamentais surge como uma visão da teoria econômica que não 

levaria a esperar que os mercados financeiros sejam eficientes. Espera-se que desvios 

significantes e sistemáticos da eficiência persistam por um longo período de tempo 

(SHLEIFER, 2000) 

Uma das maiores contribuições das Finanças Comportamentais está no fato que 

promove insights no comportamento dos investidores que não poderiam ser percebidos 

utilizando-se de teorias tradicionais (BARBER; ODEAN, 1999). 

Shefrin (2000) informa que muitos pensam que a grande lição das Finanças 

Comportamentais é sobre como ampliar o mercado, o que seria um grande engano. 
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Eu especificamente peço cautela aos investidores para que não "use finanças 
comportamentais para fechar negócio". [...] apesar de erros comportamentais 
criarem oportunidades de lucro anormais, esses erros também introduzem uma fonte 
adicional de risco, acima e além do risco fundamental. Muitos investidores só 
ouvem uma mensagem sobre finanças comportamentais - a parte sobre 
oportunidades de lucro anormal. Eles perdem a parte sobre o risco adicional baseado 
nos sentimentos, o que significa risco que decorre de erros induzidos 
psicologicamente (SHEFRIN, 2000, p. 11). 

Desta forma, as Finanças Comportamentais apresentam um significado mais profundo 

que a simples ideia de vencer o mercado, podendo esta mesmo proporcionar novos riscos ao 

investidor. 

As Finanças Comportamentais apresentam uma visão multidisciplinar, que envolve 

modelos financeiros tradicionais, métodos quantitativos, economia e psicologia (KIMURA, 

2003). 

Castro e Famá (2002) informam que o campo é fruto da interação entre as Finanças e 

Psicologia buscando explicar a racionalidade do tomador de decisão, surgindo assim com os 

avanços da Psicologia Cognitiva. 

Desta forma, na visão de Pimenta (2009), o tema seria uma ramificação da Psicologia 

Econômica e da Economia Comportamental, visando estudar o comportamento dos mercados 

financeiros de forma a incluir os aspectos psicológicos em suas análises sem, contudo, 

abandonar os pressupostos da teoria econômica tradicional. 

No que diz respeito a seu conceito, observa-se a existência de diversas definições, mas 

com concordância razoável entre elas (LIMA, 2003). 

Shefrin (2000) define Finanças Comportamentais como o estudo de como a psicologia 

afeta as finanças. Segundo o autor pessoas seriam processadores de informações imperfeitas e 

estariam frequentemente sujeitos a vieses, erros e percepções ilusórias. 

Segundo Thaler (1993), as Finanças Comportamentais seriam apenas uma "open-

minded finance", onde, às vezes, para que se encontre a solução de determinado problema 

financeiro empírico é necessário considerar que os indivíduos não se comportem de forma 

completamente racional o tempo todo. 

Thaler (1994; 1999) afirma que existiriam então, no mercado, dois tipos de 

investidores, os totalmente racionais e os quase racionais. Segundo o autor, os quase racionais 

tentariam tomar boas decisões de investimento, mas cometeriam erros previsíveis, sendo a 

maior parte destes erros resultantes de falhas no processo racional, devido a interferências de 

motivações intrínsecas dos humanos.  



24 
 

Assim, inúmeros estudos têm propostos teorias comportamentais para explicar 

anomalias na precificação de ativos (COVAL; SHUMWAY, 2005). Tversky (1969) já 

estudava o campo em conjunto com a intransitividade das preferências, afirmando que quando 

se observam alternativas complexas e multidimensionais é extremamente difícil utilizar 

propriamente todas as informações disponíveis de fora que os indivíduos empreguem vários 

métodos de aproximações que os permitem processar as informações relevantes na tomada de 

decisão. 

Apesar disto, o estudo das Finanças Comportamentais teve início de fato com os 

trabalhos de Tversky em conjunto com Kahneman que acusavam lacunas no modelo de 

tomada de decisão racional (VIEIRA; PEREIRA, 2009) 

O primeiro trabalho dos autores em conjunto, citado na literatura como ponto inicial 

do tema, é o de 1972 e neste, assim como o de 1973, buscam explorar a heurística da 

representatividade (KAHNEMAN; TVERSKY, 1972; 1973).  

O seguinte trabalho, em 1974, vai além, tratando não apenas da representatividade, 

mas também, do ancoramento e da disponibilidade, (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974) 

estabelecendo as três heurísticas empregadas para acessar probabilidades e predizer valores 

(BORSATO, 2009). 

Tudo isto culmina da denominada Teoria do Prospecto, oriunda do trabalho dos 

pesquisadores em 1979, onde se apresenta uma crítica à teoria da utilidade esperada, como 

modelo que descreve a tomada de decisão sob risco (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979), 

abrindo caminho para a avaliação da influência dos aspectos psicológicos durante o processo 

de tomada de decisão dos investidores (BORSATO, 2009). 

As pesquisas de Tversky e Kahneman (1972; 1973; 1974; 1979), em especial a teoria 

do prospecto, avançaram a um nível tal que rendeu, ao segundo, o prêmio Nobel de Economia 

em 2002 (NOBELPRIZE.ORG, 2011). 

Na visão de Pimenta (2009) foram os trabalhos de 1974 e o de 1979 de Kahneman e 

Tversky que formaram a base teórica para a análise do comportamento dos investidores, 

sendo esta posteriormente complementada por De Bont e Thaler (1985). 

Neste último, os autores tratam de não apenas registrar as falhas do modelo 

tradicional, mas também realizam uma aplicação da heurística da representatividade de 

Kahneman e Tversky (1974) na precificação do mercado, observando uma sobre-reação tanto 

às boas quanto às más notícias (DE BONT; THALER, 1985). 
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Borsato (2009) destaca ainda a importância dos trabalhos de Slovic e Lichtenstein 

(1971) sobre a percepção individual do risco e o “On the Impossibility of Informationally 

Efficient Markets” (1980) de Stanford Grossman e Joseph Stiglitz.  

A descoberta de anomalias nestes e em outros artigos científicos teriam levado a 

publicação de uma edição especial no Jornal of Financial Economics em junho de 1978 

(BORSATO, 2009). 

Apesar disto, até meados dos anos 80, a eficiência do modelo moderno de finanças 

para explicar o comportamento de mercado, desenvolve pouco as Finanças Comportamentais, 

ocasionando certo desprezo do meio acadêmico pela abordagem (BRABAZON, 2000).  

Somente no final de 80 e início da década de 90, que o modelo vigente passa a 

apresentar sinais de desgastes, não englobando as anomalias do mercado financeiro e fazendo 

com que as Finanças Comportamentais ganhassem adeptos e estudiosos (LIMA, 2003). 

Eis que 1993 surge o livro “Advances in Behavioral Finance” de Richard Thaler em 

que utilizou de membros do grupo de Finanças Comportamentais do Russell Sage/National 

Bureal of Economic Research para a escolha de artigos relevantes sobre o tema a serem 

publicados em seu livro. O quadro a seguir resume trabalhos citados em seu compêndio de 

artigos: 

 

Quadro 01: Estado da Arte de Finanças Comportamentais segundo Thaler (1993). 

AUTOR A que se propõe 
Shiller (1981) Baseando-se na hipótese de mercados eficientes a variação do preço de um ativo deve 

estar limitada por um valor teórico que não depende senão da variabilidade dos 
determinantes fundamentais do preço, comparou-se graficamente o valor dos preços das 
ações com o valor que um mercado perfeitamente racional teria estabelecido para essas 
ações. 

Shefrin e 
Statman 
(1984) 

Tratar das teorias de Thaler e Shefrin (1981) e de Kahneman e Tversky (1979) para 
favorecimento de dividendos em dinheiro provendo explanações para um fenômeno que 
tem sido descrito como complicado. 

De Bondt e 
Thaler (1985) 

Investigar como a sobre-reação afeta a precificação de ativos. A evidência empírica, 
baseada nos dados de retornos mensais de ativos com retornos extraordinários (positivos 
ou negativos) da base CRSP (Center for Research in Security Prices), é consistente com 
a hipótese e ainda fornece uma nova luz nos retornos janeiros. 

Shefrin e 
Statman 
(1985) 

Tratar da aversão à perda no aspecto de: uma disposição geral para realizar ganhos 
demasiado cedo; da demasiada longa espera para perdas; e de evidências que sugerem 
que considerações fiscais por si só não podem explicar os padrões observados de perda e 
ganho de realizados Os padrões são consistentes com um efeito combinado de 
considerações fiscais e outros três elementos 

Black (1986) Discorrer a respeito do tema ruído, sobre suas diversas formas: nas finanças, 
econometria e macroeconomia 

De Long, 
Shleifer, 
Summers e 
Waldman 
(1986) 

Apresentar um modelo simples de generalizações de um ativo de mercado onde “noise 
traders” irracionais com crenças estocásticas errôneas afetam o preço e ganham altos 
retornos esperados. 

Summers Examinar o poder dos testes estatísticos comumente usados para valorar a eficiência dos 
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(1986) mercados especulativos. Conclui que é improvável que a especulação garanta avaliações 
racionais. 

French e Roll 
(1986) 

Observa que o preço dos ativos é mais volátil durante horas de negociação de bolsa que 
durante o horário sem negociação. Sugere-se que embora significativas variâncias diárias 
sejam causadas por apreçamentos errôneos, o comportamento dos retornos em volta dos 
“Exchange holidays” sugerem que informação privada é o principal fator por trás das 
variâncias de dados de alta frequências. 

Roll (1986) Sugerir uma diferente interpretação de resultados empíricos até então encontrados: há de 
tratar-se então do excesso de confiança dos adquirentes. 

Cutler, 
Poterba e 
Summers 
(1989) 

Estimar a fração da variância dos retornos agregados das ações que pode ser atribuída às 
várias notícias. 

Stein (1989) Analisar a "estrutura a termo" das volatilidades implícitas as opções. Notou-se que 
empiricamente, a elasticidade mostra-se maior do que sugerido pela teoria tendendo a 
"sobre-reagir" às mudanças na volatilidade implícita das opções de curto prazo. 

Froot e 
Frankel 
(1989) 

Provar que a hipótese de não viés é rejeitada não em virtude do premio pelo risco, mas 
sim, de uma violação das expectativas racionais. 

Shiller (1990) Entender o mercado especulativo na quebra do mercado acionário dos EUA em outubro 
de 1987, a do japonês no mesmo período, o “recent real estate booms” e o aquecimento 
dos mercados para ofertas públicas iniciais nas ações ordinárias. 

Shiller (1990) Estudar, propor e utilizar um modelo de impacto das modas ou manias nos preços nos 
mercados financeiro.  

Shleifer e 
Vishny 
(1990) 

Explicar a frequente busca dos investidores por ganhos de capital de curto prazo e a 
seleção por parte das empresas de projetos de investimento de curto prazo. 

Ausubel 
(1991) 

Apresentar e discutir uma série de dados da indústria de cartão de crédito que mostram-
se paradoxais com o paradigma da competição perfeita 

Ritter (1991) Documentar uma terceira anomalia no preço inicial das ofertas públicas (IPOs): no longo 
prazo as IPO’s aparecem com preços mais elevados. 

French e 
Poterba 
(1991) 

Construir novas estimativas de equivalência internacional de participação em carteiras 
de participação com capital internacional usando um modelo de comportamento e 
preferências, observando que há uma  falta de diversificação que parece ser o resultado 
das escolhas dos investidores, ao invés de restrições institucionais. 

Lee, Shleifer 
e Thaler 
(1991) 

Examinar a proposição de que flutuações são dirigidas por mudanças nos sentimentos do 
investidor individual. 

Chopra, 
Lakonishok e 
Ritter (1992) 

Encontrar efeito de sobre-reação mesmo após ajustes no tamanho e beta. Entre os 
resultados encontraram um pronunciado “January seasonal”, sugerindo-se ainda que que 
o efeito de sobre-reação é distinto do efeitos de prejuízos fiscais e que seu efeito é mais 
forte para pequenas empresas. 

Bernard 
(1992) 

Revisar evidências recentes sobre a eficiência de mercado no que diz respeito a retornos 
contábeis. O levantamento inclui evidências que indicam que a resposta média inicial 
àdivulgação de resultados é uma sub-reação, bem como outras evidências que tem sido 
interpretadas para indicar que os movimentos de preços de ações extremos podem 
representar sobre-reação aos ganhos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente a publicação de tal obra, Thaler (1999) afirma acreditar que em pouco 

tempo o termo Finanças Comportamentais não fará sentido, pois, não considerar evidências 

apresentadas nos últimos 15 anos seria irracional. 
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Neste mesmo ano, surge o trabalho de Kent Daniel, David Hirshleifer e Avanidhar 

Subrahmanyam (1998) que trata da psicologia do investidor, propondo uma teoria sobre a 

sobre e sub-reação no mercado de ativos, ganhando o Prêmio Smith Breeden. 

Outro trabalho premiado é o de Shefrin e Statman (2000) que desenvolve uma teoria 

de portfólio comportamental e exploraram suas implicações para a construção do portfólio e 

“security design”, recebendo por tal o prêmio William F Sharpe para pesquisa acadêmica em 

Finanças. 

Quando se trata dos livros publicados na área ressalta-se “Inefficient Market” de 

Shleifer (2000),“Beyond Greed and Fear” de Shefrin (2000), “Advances in Behavioral 

Finance” de Thaler (1993) (LIMA, 2003), “Irracional Exuberance” de Robert Shiller (2000) 

(SHEFRIN, 2000) e o volume dois da ultima obra “Advances in Behavioral Finance” 

publicado por Thaler em 2005. 

Enquanto isto, no Brasil, os trabalhos na área ganham forma em meados da década de 

2000. Analisando alguns periódicos brasileiros na área  de administração4 o seguinte quadro 

sistematiza os principais trabalhos nacionais sobre o tema: 

 

  

                                                 
4  Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração de Empresas (RAE), Revista 

eletrônica de Administração de Empresas (RAE eletrônica), Revista Brasileira de Finanças, Revista 
Contabilidade & Finanças, Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de 
Administração (READ) e BASE (UNISINUS).  
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Quadro 02: Publicações brasileiras sobre “Finanças Comportamentais”. 

ARTIGO A QUE SE PROPÕE 

Halfeld e Torres (2001) Revisar pesquisas internacionais pioneiras sobre o tema, relatando os 
primeiros estudos sobre a identificação das anomalias no mercado 
financeiro brasileiro e um levantamento das principais qualidades e 
eficiências das Finanças Comportamentais. 

Lima (2003) Analisar a evolução das Finanças Comportamentais, suas principais 
características e aplicações no contexto brasileiro através de um 
levantamento bibliográfico. 

Kimura (2003) Revisar fundamentos, evidências empíricas e modelos alternativos de do 
tema que busquem identificar reações dos mercados potencialmente 
influenciados pela psicologia do investidor. 

Rabelo Junior e Ikeda 
(2004) 

Tratar da importância da arbitragem para a Hipótese de Mercados 
Eficientes (HME) através de uma discussão de seus aspectos teóricos 

Kimura, Basso e Krauter 
(2006) 

Tratar da tomada de decisão discutindo diversas situações que violam 
premissas da Teoria da Utilidade Esperada. 

Tomaselli e Oltramari 
(2007) 

Introduzir a teoria das representações como uma ferramenta para as 
finanças comportamentais. 

Cavazotte, Dias Filho e 
Boas (2009) 

Revisar a literatura sobre o efeito dotação e testando o fenômeno no 
mercado brasileiro. 

Barros e Silveira (2008) Investigar os determinantes da estrutura de capital das empresas, 
introduzindo ao estudo uma perspectiva comportamental. 

Silva e Yu (2009) Verificar associações entre idade e senso de controle, através da análise 
dos efeitos mediadores de outras características pessoais sobre esta 
associação verificando sua existência e ainda uma associação quadrática do 
tipo U invertido.. 

Sauaia e Zerrenner 
(2009) 

Realizar uma análise empírica de comportamentos em jogos de empresas 
buscando evidências de como os indivíduos processam a informação 
recebida para tomar decisões. 

Ferreira e Yu (2003) Analisar as discrepâncias entre os pressupostos teóricos comportamentais 
tradicionais e o comportamento real dos agentes em previsões de 
julgamentos de natureza financeira. 

Gava e Vieira (2006) Investigar a tomada de decisão sobre risco e como os resultados anteriores 
podem afetar a decisão corrente. 

Walter, Frega e Silva 
(2010) 

Avaliar o comportamento assim como a percepção de risco em alternativas 
de investimentos de pós-graduandos. 

Aguiar Sales e Sousa 
(2008) 

Apresentar testes empíricos para investigar a ocorrência de fenômenos de 
sobre-reação e sub-reação no mercado de ações brasileiro. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se então que, embora a maior parte dos trabalhos nesta área focalizem os 

erros que os humanos cometem (MARCEDO JUNIOR, 2003), as pesquisas não afirmam que 

o ser humano é irracional. Cohen (1981) ressalta que a irracionalidade humana também é 

limitada, pois se age racionalmente em inúmeras circunstâncias, podendo ainda melhorar suas 

performances, principalmente se obtiverem um feedback específico quanto à forma de 

melhorar suas decisões futuras. 

Diante disto, Olsen (1998) sustenta que as Finanças Comportamentais não tentam 

definir o comportamento como racional ou mesmo irracional, mas sim, entender e predizer os 

processos de decisão psicológicos que implicam a sistemática dos mercados financeiros. 
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O campo de atuação das Finanças Comportamentais seria então extremamente amplo e 

não obrigatoriamente entrando em choque direto com a hipótese dos mercados eficientes, mas 

sim, abrangendo o estudo dos aspectos comportamentais. Para Thaler (1999), a questão atual 

não é saber se as finanças modernas estão corretas ou não, e sim reconhecer que alguns 

investidores não agem racionalmente. 

Segundo Farias (2009), tem-se então que as Finanças Comportamentais surgiram não 

para substituir as teorias existentes, mas para complementá-las a partir da indução de aspectos 

comportamentais a fim de compreender o processo decisório dos agentes de mercado. 

Farias (2009) afirma que este campo postula que alguns fenômenos financeiros são 

mais bem entendidos usando modelos em que os agentes não são completamente racionais e 

que este mostra sinais de consolidação e aceitação de forma crescente por parte dos 

acadêmicos tradicionais. 

Já Vieira e Pereira (2009) afirmam que a Hipótese de Mercados Eficientes e as 

Finanças Comportamentais configuram-se de formas opostas. Para os autores, a primeira seria 

uma tese considerada um paradigma, na medida em que a segunda é uma antítese que se 

esforça por tentar quebrar o paradigma clássico.  

A discussão entre a Hipótese de Mercados Eficientes e as Finanças Comportamentais 

compõe, para os autores supracitados, um movimento teórico e a literatura estaria então 

sinalizando para o início de uma possível síntese, isto é, uma futura conjugação de elementos 

de ambas as teorias. 

 

2.3 HEURÍSTICAS 

 

Para Colisk (1996), as normas dos modelos econômicos e financeiros superestimam a 

importância da deliberada otimização de custos e assumem que seus agentes possuem 

capacidades extremamente altas, diferentemente do que é comprovado em prática. 

Nesse sentido, admite-se que a capacidade de processamento informacional por seres 

humanos é limitada aceitando a necessidade do cérebro acionar atalhos mentais para o 

processo de tomada de decisões, minimizando desta forma o tempo e necessitando um esforço 

relativamente mais baixo. (MILANEZ, 2003) 

No momento de fazer previsões e julgamentos em ambientes de incerteza, as pessoas 

não aparentariam então seguir sempre os cálculos estatísticos preditivos (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1974). Estas utilizariam outros recursos que aportem suas decisões, conhecidos 

nas finanças comportamentais como Heurísticas (STRACCA, 2004). 
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Para Pimenta (2009), os processos heurísticos são considerados modelos cognitivos 

constituídos como regras baseadas na experiência anterior do tomador de decisão ou senso 

comum de determinada coletividade. 

Para a autora, as estruturas mentais representam desta forma um conjunto dos 

conhecimentos disponíveis para determinado indivíduo, estes compreendendo as relações 

preferenciais em certas configurações da realidade assim como os conhecimentos que 

permitam uma manipulação mental desta. 

Diante do exposto, pode-se definir heurística como um conjunto de regras e métodos 

que conduzem à resolução de problemas, assim como uma metodologia ou algoritmo utilizado 

visando solucionar problemas por métodos que geralmente refletiriam o conhecimento 

humano permitindo a obtenção de uma solução satisfatória. (MARCEDO JUNIOR, 2003). 

Clarkson e Meltzer (1960) afirmam então que as heurísticas são importantes na 

medida em que podem levar a soluções mais rápidas do que iríamos conseguir caso 

utilizássemos de técnicas analíticas desgastantes. 

Para Ritter (2003), as heurísticas tornam a tomada de decisão mais fácil, entretanto, 

podem levar ainda a decisões de investimento subótimas especialmente quando há presença 

de mudanças. 

Os métodos heurísticos servem então para reduzir a quantidade de informação que 

deve ser estudada, visando alcançar decisões próximas às ótimas, de forma que mesmo não 

garantindo a solução ótima, eles podem aproximá-las e o tradeoff entre a ótima e a quase 

ótima solução é geralmente desejável em virtude do tempo e do custo das informações 

economizados. 

De acordo com Kahneman e Tversky (1974), três heurísticas são utilizadas no 

processo de tomada de decisão em situações de incerteza, a heurística da Representatividade, 

Disponibilidade e Ajustamento ou Ancoragem. 

Amir e Ganzach (1998) citam que dois tipos de heurísticas influenciam para a 

extremidade de predições: a da representatividade e a de Ancoramento. A primeira, segundo 

os autores, levaria a predições excessivamente extremas, ou sobre-reação, enquanto que a 

segunda tenderia a gerar um excesso de moderação, ou sub-reação. 

 

2.3.1 Heurística de Representatividade 

 

A Heurística da Representatividade foi a primeira a ser apresentada por Kahneman e 

Tversky (1972). Segundo os autores, em casos onde se deseja saber a probabilidade de A 
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pertencer, originar ou ser gerado pela classe B “[...] as pessoas normalmente contam com a 

heurística de representatividade, em que as probabilidades são avaliadas pelo grau em que A é 

representativo de B, isto é, o grau em que A assemelha-se”. (TVERSKY; KAHNEMAN, 

1974, p. 185) 

Este tipo de heurística é utilizado por pessoas que buscam de forma intuitiva 

determinar, ou mesmo prever determinado acontecimento ou fato (NUNES, et al., 2009). 

Para Lucchesi (2010), o indivíduo que utilize da Heurística da Representatividade 

avaliaria a possibilidade de um evento incerto pelo grau em que este (i) é similar em suas 

propriedades essenciais à sua população e (ii) reflete características salientes do processo pelo 

qual é gerado. 

A primeira definição estaria se referindo ao julgamento baseado na confiança em 

estereótipos. Já a segunda, considera que não é suficiente que um evento incerto tenha 

similaridade para com a população, pois este deveria refletir também as propriedades do 

processo incerto pelo qual é gerado. 

Chan, Frankel e Kothari (2004) resumiriam tal definição afirmando que a 

representatividade é uma tendência dos indivíduos para classificar as coisas em grupos 

discretos ou categorias baseadas em características similares. 

Os autores concluem que observando a probabilidade de um objeto pertencer a uma 

categoria particular, os indivíduos super-utilizam da representatividade de um objeto da 

categoria (similaridade a um típico membro da categoria) e sub-utilizam a taxa base 

(probabilidade da categoria). 

Em decisões no contexto da economia, um indivíduo influenciado pela heurística de 

representatividade tende fortemente a enfatizar as informações recentes, reduzindo a precisão 

de análise e produzindo decisões com viés de sobre-reação (AMIR; GANZACH, 1998). 

No caso do mercado de ações, quando um investidor não está seguro, há uma 

tendência de maior ênfase em notícias recentes em detrimento de sua crença ou informações 

passadas, fazendo com que o mesmo reaja excessivamente otimista ou pessimista quando, por 

exemplo, o valor de uma ação está aumentando ou diminuindo (OFFERMAN; 

SONNEMANS, 2004; BAYTAS; CAKICI, 1999). 

A psicologia cognitiva, que estuda o processo mental presente hipoteticamente por trás 

do comportamento, é base dessa abordagem e ressalta ainda que os indivíduos valorizam 

excessivamente as experiências recentes e confiam demasiadamente em suas próprias 

habilidades, levando à distorções em seu pensamento (RITTER, 2003). 
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Kahneman e Tversky (1974) afirmam que outros vieses cognitivos podem ser 

observados a partir da Heurística da Representatividade conforme o Quadro 5: 

 

 

Quadro 03: Vises da Heurística da Representatividade. 

Viés Cognitivo Definição 
Insensibilidade à probabilidade dos resultados 
anteriores 

Tendência a negligenciar as probabilidades de 
resultados anteriores ou a frequência de 
estimativas básicas de resultados 

Insensibilidade ao tamanho da amostra Dificuldade em avaliar as probabilidades de obter 
um determinado resultado em uma amostra 
específica de uma população 

Concepção errônea de acaso Expectativa de que uma sequencia de dados 
gerados por um processo aleatório A, represente as 
características essenciais de um determinado 
processo B 

Concepção errônea de regressão Tendência a ignorar o fato de que eventos 
extremos tendem a regredir à média em tentativas 
subsequentes.  

Insensibilidade à previsibilidade  Dificuldade em avaliar a previsibilidade de um 
evento, mesmo quando fornecidas informações 
relevantes ao mesmo.  

Ilusão da validade  Dificuldade em perceber a validade dos eventos 
devido ao excesso de confiança em suas previsões.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As implicações do apreçamento da representatividade é que investidores podem super-

estimar a performance e então estipular preços muito altos ou muito baixos, gerando retornos 

reversos no futuro (CHAN; FRANKEL; KOTHARI, 2004) 

 
2.3.2 Heurística de Ancoramento 

 

Para Tversky e Kahneman (1974) ancoragem refere-se à tendência de focalizamos a 

atenção sobre certo número ou informação e usá-lo como ponto de referência no momento de 

fazer uma estimativa. 

Ao explicar sua ocorrência os autores afirmam que “em muitas situações as pessoas 

fazem estimativas começando do valor inicial que é ajustado para produzir a resposta final. O 

valor inicial, ou ponto inicial, pode ser sugerido pelo resultado de um cômputo parcial” 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 1128). 

Desta forma, os indivíduos fariam suas estimativas motivadas por valores base ou 

sugestões e a partir destas, os ajustariam percentualmente para cima ou para baixo 

(BORSATO, 2009). 



33 
 

Nestes casos, Amir e Ganzach (1998) explicam que na heurística de Ancoramento a 

decisão se mostra “ancorada” em um referencial e diferentemente da heurística da 

representatividade, conduz a um excesso de moderação, conhecido também como sub-reação.  

A heurística do Ancoramento está associada às decisões de marcado conservadorismo, 

em que as pessoas se baseiam em condições ou elementos de referência e resistem às 

mudanças bruscas quando se deparam com novas informações (AGUIAR; SALES; SOUZA, 

2008).  

Ressalta-se ainda que a Heurística da Ancoragem acontece não apenas quando um 

ponto de partida é fornecido ao tomador de decisão, mas também ocorre quando o decisor 

embasa sua estimativa utilizando-se do resultado de alguma computação incompleta 

(DORROW et al, 2010) 

Os principais vieses cognitivos advindos desta heurística são: 

 

Quadro 04: Vises da Heurística do Ancoramento. 

Viés Cognitivo Definição 
Ajuste insuficiente a âncora Afirma que as pessoas desenvolvem estimativas 

partindo de uma âncora inicial, com base em 
alguma informação que seja fornecida, a qual é 
ajustada até produzir uma resposta final. Tem-se 
como consequência um ajuste insuficiente, ou seja, 
a resposta final sempre se aproxima a âncora. 

Vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos Pessoas tendem a superestimar a probabilidade de 
eventos conjuntos e subestimar as de eventos 
disjuntivos. 

Excesso de confiança As pessoas declaram intervalos de confiança 
bastante estreitos, os quais sugerem uma certeza 
maior que aquela justificada pelo seu 
conhecimento sobre as quantidades avaliadas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tem-se então que a heurística da Ancoragem não é um processo cognitivo simples, 

mas sim uma limitação da tomada de decisão que ocorre em um contexto de negócios reais 

afetando pessoas experientes e inexperientes (NORTHCRAFT; NEALE, 1987). 

 

2.4 LÓGICA FUZZY 

 

A Lógica tradicional, também conhecida como Booleana, entende um conjunto como 

composto pelo princípio da dualidade “verdadeiro” ou “falso” afirmado pelo filósofo grego 

Aristóteles (BORBA; DILL, 2007). 
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De fato, uma das suas principais características é o axioma do terceiro excluído, onde 

não há alternativa para um valor de verdade além do par “verdadeiro” e “falso” representado 

por 1 ou 0 (ANTUNES, 2006).  

Apesar disto, muitos objetos encontrados no mundo físico não apresentam um critério 

definido de associação em um grupo, “ainda, o fato é que tais ‘classes’ definidas 

imprecisamente desempenham um papel importante no pensamento humano, particularmente 

nos domínios da comunicação de reconhecimento de padrões, de informação, e abstração 

(ZADEH, 1965, p. 338). 

Para tratar de tal assunto, Zedeh (1965) combinou os conceitos de lógica clássica e dos 

conjuntos de Lukasiewicz e formulou a lógica dos conjuntos Fuzzy, que visavam racionalizar 

a incerteza causada por algo vago ou impreciso (SHEEN, 2005) tendo sua aplicação pioneira 

em 1974 na área de controle de processos industriais por Mandani (1974). 

Na Lógica Fuzzy (Lógica Nebulosa), a verdade de qualquer associação se torna uma 

questão de grau (DOURRA; SIY, 2002). Desta forma, enquanto que nos conjuntos anteriores 

(também denominados crisp) existiria uma associação de conjuntos dicotômica, onde um 

elemento deveria ser membro ou não de um conjunto, na lógica Fuzzy os limites não são 

claramente definidos (CUMMINS; DERRIG, 1997). 

Assim, passa-se a fazer uso de níveis intermediários de associação (ORDOOBADI, 

2008). Um conjunto fuzzy não tem especificação de limites claros, a distinção entre pertencer 

ou não é inexistente se não por uma questão de pertinência (KHCHEREM, BOURI, 2009). 

Este grau de pertinência variaria de 0 a 1, permitindo os elementos do conjunto Fuzzy 

serem parcialmente pertencentes a um grupo (SOUTO-MAIOR; MURCIA; BORBA; COSTA 

JR, 2006). Para Jafelice, Barros e Bassanezi (2005), um subconjunto fuzzy �
 do conjunto 

universo X podia então ser definido em termos de uma função de pertinência u que a cada 

elemento �� de X associa um número ������, entre zero e um, chamado grau de pertinência de 

�� a �
. Segundo os mesmos, o valor ���	 � 1 e ���	 � 0 indica, respectivamente, a 

pertinência plena e a não pertinência do elemento x a F, de forma a gerar a expressão: 

 

������ � � � �0,1�                                                                                                          (1) 

 

Logo se define que, seja o conjunto X= {��, ��, … ��� e ��, ��·... �
 subconjuntos de 

X. Sejam ainda números reais 0 � ������ � 1, � � 1, 2, … , !, tais que, para todo j=1, 2,..., m, 
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tem-se ∑ ������

�#� =1. Nessas condições ������ é chamado índice de pertinência do elemento 

�� com relação ao subconjunto ��. 

Tem-se então que, enquanto na teoria clássica dos conjuntos ao escrever, por exemplo, 

�� �  $��, ��, �%� e �� �  $�&, �', �(�, teria-se que ��,�,% ) �� e ��,�,% * ��, na teoria dos 

conjuntos Fuzzy a associação ao índice de pertinência introduz a ideia que ��, ��, �% 

pertencem mais a �� que a �� e vice-versa. 

Como consequência, obter-se-ia, ainda, que o índice de pertinência de cada elemento 

para com um subconjunto, somado ao índice de pertinência do mesmo elemento para com 

outro subconjunto, totaliza no valor 1 (um). Como exemplo se podeter que �����	 +

�����	 � 1, ou seja, a pertinência do elemento �� em �� somada à preferência do mesmo 

elemento �� em �� e igual a um. 

A definição faz claramente sentido observando-se que o índice de pertinência traduz a 

distância dos elementos para os pontos de pertinência total, normalizadas pela soma das 

distâncias em relação aos pontos citados. Assim por exemplo, o índice de pertinência de um 

elemento �� para com �� ou �� partindo da existência de dois subconjuntos �� e �� poderia 

ser obtido de acordo com as expressões: 

 

������ � 1 ,
-�./,01	

-�./,01�2-�./,03	
                                                                                  (2) 

������ � 1 ,
-�./,03	

-�./,01�2-�./,03	
                                                                                (3) 

 

Em que: 

d = Distância de um ponto a outro 

�� = ponto de pertinência total do �� 

�� = ponto de pertinência total do �� 

 

Em outras palavras, enquanto o numerador apresentaria a distância do elemento para o 

centro em questão, no denominador haverá sua distância para com os dois centros, tudo isto 

sendo subtraído da unidade. 

Souto-Maior, Murcia e Costa Jr (2006, p. 27) trabalham com a Lógica Fuzzy 

subdividindo sua aplicação em três etapas: 
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- Fuzzyficação: onde variáveis numéricas crisps são transformadas em variáveis 
lingüísticas, onde se tornam uma entrada fuzzy para as regras de inferência. 
- Máquina de inferência: onde as entradas fuzzy são transformadas pelas regras de 
inferência em saídas fuzzy. 
- Desfuzzificação: onde a linguagem lingüística é transformada em valores 
numéricos para se tornarem o output do sistema.. 
 

A imagem a seguir demonstra tais etapas: 

 

Figura 01: Estrutura de um controlador de Lógica Fuzzy. 

 

 

 

 

                Conjunto de               Conjunto Fuzzy 

            entradas Fuzzy                   de saídas 

 

 

 

yu 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Existiria, então, um percurso que se inicia nas entradas das variáveis, migrando para o 

processo de “fuzzificação” onde ocorrerá a transformação das entradas em entradas 

nebulosas, seguindo então para uma etapa de inferência onde se realizará a avaliação das 

variáveis pelas regras de produção estabelecidas, finalizando com o processo de 

“desfuzzificação” onde os números nebulosos gerados pelo processo de inferência serão 

convertidos em valores discretos gerando as saídas precisas (CORRAR; PAULO; DIAS 

FILHO, 2007). 

Segundo Serguieva e Hunter (2003) a Lógica Fuzzy permite pesquisa em áreas que 

envolvem fortes e diversas formas de incerteza. Para os autores tais problemas são norma em 

finanças. 

Os autores explicam que com esta ferramenta, os analistas financeiros e tomadores de 

decisão estão providos de efetivas ferramentas de modelagem na ausência de informações 

completas ou precisas e na presença de envolvimento humano. 

Fuzzificação 

Saídas Discretas 

(Crisps) 

Entradas Discretas 

(Crisps) 

Inferências Desfuzzificação 

Base de 

Regras 
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Desta forma, muitos são os trabalhos encontrados tratando da matemática das Finanças 

em conjunto com a Lógica Fuzzy, sendo os primeiros, os trabalhos de Buckley (1987, 1990) e 

Li Calzi (1991) (YAO; CHEN; LIN, 2005). 

Entre os estudos realizados na área, pode-se destacar a existência de trabalhos 

utilizando a Lógica Fuzzy ao tratar do “insurance claim cost forecasting” (CUMMINS; 

DERRING, 1993), classificação do risco (DERRING; OSTASZEWKI, 1995), valoração de 

projetos de investimentos (KUCHTA, 2000), retornos de investimentos (DOURRA; SIY, 

2002), efeitos quantitativos e qualitativos no mercado acionário (KUO; CHEN; HWANG, 

2001) e heurísticas comportamentais (AGUIAR; SALES; SOUSA, 2008). 

Para tratar destes vários tipos de observações diferentes algoritmos foram utilizados. 
 

Dentre as técnicas para o agrupamento ou a classificação de elementos em 
subconjuntos de um conjunto dado, o algoritmo Fuzzy Clustering Means (FCM) 
constitui uma ferramenta eficiente nos casos em que as características ou os 
atributos dos elementos estudados podem ser representados através de um vetor de 
números reais. (AGUIAR; SALES; SOUSA, 2007, p. 13). 
 

Desta forma, o presente estudo utilizou do algoritmo Fuzzy Clustering Means para 

agrupar e classificar os elementos a serem analisados. 

 

2.5 ALGORITMO FUZZY CLUSTERING MEANS 

 

Para entender a base matemática do algoritmo Fuzzy Clustering Means, inicia-se 

gerando uma matriz-padrão a partir dos elementos em questão, sendo esta matriz M com o 

número de linhas correspondente ao de elementos e sendo cada linha formada pelas 

componentes que representam as características dos elementos, ou seja, as coordenadas no 

espaço de dimensão p=2. 

Como no caso prático descrito neste trabalho, os elementos estudados podem e foram 

agrupados em apenas dois subgrupos (�� e ��) de forma que a apresentação que se segue será 

particularizada para esta situação. 

Os subgrupos devem ser caracterizados através dos índices de pertinência associados 

aos elementos de forma que ������>������ para todo �� em �� e ������<������ para todo �� 

em ��. Desta forma, cada elemento deve apresentar uma maior pertinência a um subgrupo em 

relação ao outro, para que esteja agrupado em tal subgrupo. Para casos onde ������ � 0,5, 

adota-se qualquer uma das possibilidades de pertencimento. 

Para Aguiar, Sales e Sousa (2007, p.14), o algoritmo FCM determina os subgrupos �� 

e �� por meio da resolução do seguinte problema: 
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Dados os elementos x�, x�, … x6descritos na forma de vetores de dimensão p, 
determinar os vetores c� e c�, também de dimensão p, e os índices de pertinência 
µ��x8� 9 0 e µ��x8� 9 0, j=1,2,...,m, satisfazendo µ��x8� + µ��x8� � 1 , j=1,2,...,m, 

de forma a minimizar a função ∑ ∑ �6
8#�

�
:#� µ:�x8�

�
|<x8 , c:<|�] 

 

Em geral, os vetores c� e c� são denominados vetores de centro e estão associados aos 

subgrupos �� e �� caracterizando um subgrupo como uma concentração de elementos ao seu 

redor, tendo sempre um índice de pertinência igual a 1 (um). 

Para a resolução da equação anterior se utiliza a seguinte resolução analítica 

(BEZDEK, 1981):  
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Nota-se que o cálculo de uma equação depende da outra, mas, a mesma pode ser 

resolvida através do algoritmo denominado FCM que passa pelos seguintes passos: 

• Iniciar uma matriz de índices de pertinência de modo que ������ + ������ �

1,     j=1,2,...,m e ������ 9 0 e ���./� 9 0, j-1,2,...,m; 

• Calcular os centros c� e c�, através da equação descrita; 

• Recalcular por meio da última equação, a nova matriz de pertinência, 

utilizando-se dos vetores de centro obtidos anteriormente. 

O procedimento ocorre até que o valor da função objetivo não mais decresça segundo 

a precisão adotada. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório descritivo, onde se 

busca identificar a existência e simetria de efeitos de sub-reação e sobre-reação nas ações de 

primeira e segunda linha por meio da Lógica Fuzzy. 

Quanto à sua abordagem, é classificado como quantitativo, tratando de trabalhar com 

as variáveis a partir de ferramentas quantitativas. 

A população analisada constitui-se das ações que fazem parte do índice Mid-Large 

Cap (MLCX) composto por ativos de primeira linha, e representativos de ações de maior 

capitalização5 e Small Cap (SMLL), composto por ativos de segunda linha, e  menor 

capitalização. A base tomada como ponto de partida para a análise foram as carteiras teóricas 

relativas ao mês de dezembro de 2011. 

São incluídas no índice, ações que atendem ao critério de: inclusão em uma relação de 

ações cujos índices de negociabilidade6 somados representem 98% do valor acumulado de 

todos os índices individuais; e participação em termos de presença em pregão7 superior ou 

igual a 95% no período (BM&FBOVESPA, 2012). 

Utilizou-se, então, o total de 159 ativos sendo estes 77 do Mid-Large Cap (MLCX) e 

82 do índice Small Cap (SMLL) estando estes listados no Apêndice A e B, respectivamente. 

Para que a série de dados fosse suficientemente longa para a análise, apenas as 

organizações destas que publicaram balanços trimestralmente desde o último trimestre de 

2004 foram filtradas. A amostra desta pesquisa foi composta de 132 ativos, sendo 59 de 

primeira linha e 73 de segunda linha. 

 

3.2 COLETA DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados no Economática e Bloomberg, sendo que no primeiro 

coletou-se os indicadores e no segundo dados relativos a dividendos e preço de ações. 

                                                 
5   Neste caso será equivalente ao valor de mercado multiplicado pela quantidade de ações. 
6  Índice calculado pelo BM&FBOVESPA (2009) representativo da negociabilidade de ações individuais ou 

conjuntas. 
7  É uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns onde a disputa pelo fornecimento é 

feita em sessão pública, via propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de 
menor preço. 
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A escolha dos indicadores seguiu o trabalho anteriormente realizado de Aguiar (2007) 

onde este sugere o uso de índices relativos a: capital ou endividamento; liquidez; rentabilidade 

e avaliação de ações. Os seguintes índices foram então utilizados: 

• Índices de capital ou endividamento: composição de endividamento (CE), 

imobilização do patrimônio líquido (IPL), imobilização de recursos não 

correntes (INC), exigível sobre o ativo (E/AT) e exigível sobre o patrimônio 

líquido (E/PL); 

• Índices de Liquidez: liquidez seca (LS), liquidez corrente (LC), liquidez geral 

(LG); 

• Índices de Rentabilidade: giro do ativo (GAT), margem líquida (ML), margem 

bruta (MB), rentabilidade do ativo (RAT) e rentabilidade do patrimônio 

(RPat); 

• Índices de Avaliação de Ações: valor patrimonial da ação (VPA), lucro por 

ação (LPA), preço sobre o lucro por ação (P/LPA), preço sobre o valor 

patrimonial da ação (P/VPA), dividendo e juros sobre o capital próprio por 

ação, retorno de caixa, relação caixa por rentabilidade da ação e enterprise 

value sobre earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

(EV/EBITDA). 

Em virtude de algumas empresas lançarem seus resultados apenas alguns dias após o 

encerramento do mês, assim como para captar a reação dos investidores a leitura destes, para 

dados em que era necessário a escolha de um dia específico, foi utilizado a primeira quinzena 

do mês seguinte com tolerância de coleta de dados em até 75 dias anteriores a data escolhida.  

Quanto aos dados advindos de demonstrativos realizou-se a escolha por dados 

relativos ao trimestre em estudo trabalhando-se então não com um mês em específico e sim 

com o resultado trimestral do ativo. 

Observou-se por fim a existência de um valor acima de 50% em missing cases nos 

indicadores de dividendo e juros sobre o capital próprio por ação, retorno de caixa e relação 

caixa por rentabilidade da ação, de forma que estes foram excluídos da análise. 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para se utilizar da Lógica Fuzzy faz-se necessário inicialmente organizar os dados de 

forma que não reste nenhum missing case. Os dados foram separados em 27 planilhas (cada 
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planilha correspondente a um trimestre) do MLCX e 27 do SMLL e a partir de então 

inicialmente buscou-se excluir do período os ativos que não tivessem todos os indicadores em 

questão, entretanto, observou-se que desta forma trimestres com apenas 2 ativos existiriam. 

Decidiu-se então pela utilização de médias trimestrais para substituir os missings e 

finalizando o tratamento do banco com uma filtragem dos outliers conforme sugerido por 

Corrar, Paulo e Dias Filho (2007). 

O modelo Fuzzy Comportamental implementado segue o modelo proposto por Aguiar, 

Sales e Sousa (2008). 

Para fins deste estudo um agrupamento diferente do realizado em Aguiar, Sales e 

Souza (2008) foi necessário, pois como afirma Aguiar (2007), em outros casos em que o 

modelo seja aplicado novos agrupamentos devem ser realizados de forma a se adequar às 

ações em estudo. 

Um modelo Fuzzy Comportamental constitui-se em duas etapas de análise: 

reconhecimento de padrões e classificação de ações. Finalizou-se então com uma terceira 

etapa, onde foram realizados os testes de sobre e sub reação. 

 

3.2.1 Etapa 1: Reconhecimento de Padrões 

 

Esta etapa utilizou do algoritmo Fuzzy Clustering Means (FCM) em um dado conjunto 

de ações de forma a classificá-las em dois grupos, cada qual com um valor de centro. 

Inicialmente foi realizada uma matriz onde cada linha é representativa de uma 

organização e as colunas dos índices financeiros (representativo a um dado trimestre de um 

dado ano) sendo também aplicado ao FMC. 

Como resultado se obteve dois grupos, a partir dos quais se calculou o log-retorno 

médio que cada grupo produziu ao final do trimestre t+1 conforme a equação: 

 

EF2� � �



∑ log �JKL@
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JK
1 	


�#�                                                                                             (6) 

Em que: 

MF
� valor da ação i ao final do trimestre t; 

MF2�
�  valor da ação i ao final do trimestre t + 1; 

n  número de ações classificadas no grupo. 
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Tem-se como resultado então, a subdivisão em dois grupos, que podem ser 

considerados como aqueles com os retornos médios maiores e piores (ou grupo bom e grupo 

ruim respectivamente). 

 

3.2.2 Etapa 2: Classificação de Ações 

 

Nesta etapa, utilizou-se os resultados obtidos da anterior de forma a gerar uma 

classificação ao final do semestre t, dos grupos de ações com desempenho presumivelmente 

‘bom’ e ‘ruim’ ao final do trimestre t+1. Tem-se de tal forma não uma classificação a 

posteriori e sim a priori. 

Inicia-se considerando separadamente os conjuntos formados pelos centros de cada 

trimestre (subdividido por trimestre), de forma a poder formar-se uma matriz padrão com 

todos os centros trimestrais de cada ano. 

Formou-se uma matriz com todos os dados até o momento e novamente foi aplicado o 

algoritmo FCM, obtendo assim, um vetor de centro único para cada trimestre que passa a ser 

indicativas do fato das ações serem ou não promissoras para determinado trimestre. 

O grupo de ações promissoras passa a ser denominada “carteira vencedora” e as não 

promissoras de “carteira perdedora”, cada um destes apresentados valores de indicadores 

relativos a seus centros. 

Visando o melhor entendimento das variáveis para fins de classificação ou pré-

classificação de ativos nestas duas carteiras a Análise Discriminante foi aplicada. O banco foi 

então reagrupado em 8 (oito) diferentes bancos de dados, sendo estes 4 (quatro) relativos a 

cada trimestre de cada tipo de ativo (SMLL e MLCX). Para cada banco uma Discriminante 

foi aplicada e os indicadores resultantes analisados. 

 

3.2.3 Etapa 3: Testes de Sobre-reação e Sub-reação 

 

Sabe-se que o fenômeno de sobre-reação caracteriza-se pelo fato de perdedores 

passados tornarem-se vencedores futuros, ou vencedores passados, perdedores futuros, 

enquanto que a sub-reação caracterizar-se-ia por vencedores passados permanecerem como 

vencedores futuros ou perdedores passados permanecerem como perdedores futuros. 

Utilizando-se de tais fatos realizou-se os testes de sobre e sub reação, assim como o 

teste de significância estatística de forma semelhante do trabalho de DeBondt e Thaler (1985), 

conforme descrito a seguir. 
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A partir das etapas anteriores obter-se-iam os vetores de centro vencedor e perdedor, 

ações classificadas nos mesmos ao final de cada semestre t de forma a serem formadas as 

carteiras vencedoras e perdedoras para cada trimestre t+1. 

Utilizando-se de tais carteiras foi calculado o retorno residual correspondente a cada 

semana do trimestre t+1 definido conforme as seguintes equações: 

 

NNF2�,�
O � EF2�,�

O , EF2�,�
PQRS                                                                                           (7) 

EF2�,�
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Onde: 

NNF2�,�
O  retorno residual para a carteira vencedora, na semana j do trimestre t+1; 

EF2�,�
O  retorno da carteira vencedora, na semana j do trimestre t+1; 

EF2�,�
PQRS   retorno associado ao Ibovespa, na semana j do trimestre t+1; 

MF2�,�
�   valor da ação i, da carteira vencedora, no final da semana j do trimestre t+1; 

MF
�   valor da ação i, da carteira vencedora, no final do trimestre t; 

TUVWF2�,�  índice Bovespa no final da semana j do trimestre t+1; 

TUVWF   índice Bovespa no final do trimestre t; 

n  número de ações da carteira vencedora. 

 

Baseando-se nos retornos residuais correspondentes às semanas de cada trimestre, são 

calculados os retornos residuais médios da carteira vencedora (NNXF
O	 e da perdedora 

�NNXF
J	 para cada trimestre. 

A hipótese de sobre-reação diz que NNXF
O , NNXF

J Y 0 e de forma análoga a de sub-

reação informa que NNXF
O , NNXF

J Z 0. A fim de avaliar se em cada trimestre a diferença 

entre os retornos residuais médios foi estatisticamente significante, realizou-se o Teste t-

student8 com a hipótese nula [\: NNXF
O , NNXF

J � 0. 

  

                                                 
8 Mais informações ver Hair et al. (2009). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao estudar os ativos pertencentes ao Mid-Large Caps percebeu-se, na etapa de 

classificação de ações, os indicadores dos centros vencedores e perdedores de forma que os 

valores relativos a indicadores de cada centro identificado são os que seguem nas Tabelas 1 e 

2: 

 

Tabela 01: Indicadores de centro das Mid-Large Caps. 

1º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 2,574 2,434 0,820 80,294 434,326 1,699 0,715 1,305 0,149 

Vencedor 1,399 1,346 0,695 58,166 161,609 1,627 0,847 1,307 0,158 

2º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 3,265 2,099 0,724 73,853 404,038 1,571 0,672 1,273 0,146 

Vencedor 1,462 1,289 0,702 56,335 149,172 1,633 0,849 1,304 0,158 

3º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 1,446 1,226 0,688 54,909 142,073 1,789 0,960 1,387 0,164 

Vencedor 3,721 2,032 0,772 78,023 399,799 1,725 0,706 1,442 0,123 

4º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 2,665 2,393 0,763 72,581 266,858 1,745 0,478 1,687 0,053 

Vencedor 2,023 1,514 0,667 64,594 249,306 1,591 0,834 1,273 0,153 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 02: Indicadores de centro das Mid-Large Caps. 

1º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Perdedor 4,529 31,738 0,649 3,447 17,203 2,579 0,375 95,194 27,267 

Vencedor 15,348 41,197 2,106 5,632 9,953 2,992 0,406 74,120 35,115 

2º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Perdedor 4,925 34,627 0,672 2,741 17,672 1,980 0,222 9,286 16,851 

Vencedor 17,561 42,296 2,427 5,989 10,964 2,880 0,513 58,276 30,895 

3º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Perdedora 15,312 41,347 2,169 4,928 11,242 2,479 0,483 42,681 31,065 

Vencedora 12,446 39,820 1,433 6,590 15,318 3,145 0,699 47,391 24,523 

4º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Perdedor -2,083 28,500 -0,103 -0,335 4,276 9,336 -0,016 -2060,904 128,262 

Vencedor 9,536 40,698 1,884 5,494 11,767 3,180 0,412 22,232 30,198 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Visando analisar mais detalhadamente os indicadores resultantes de cada centro 

utilizou-se de uma análise discriminante para cada período. Embora tenha sido observada uma 

violação da premissa de igual matriz de covariância entre os grupos, optou-se pelo 

prosseguimento da análise, uma vez que as demais etapas foram geradas indicando que as 
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violações estatísticas não estão inviabilizando estudo (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 

2007). 

O teste U (Wilks’ Lambda) de ambos os quatro trimestres mostra que as melhores 

variáveis resultantes da função discriminante apresentam significância estatística a 1% e que o 

resultado das classificações atingem, em todos os casos, valores acima de 95% demonstrando 

um bom desempenho dos modelos. As tabelas relativas a tais testes encontram-se no 

Apêndice C. 

Os indicadores resultantes de cada modelo e suas médias para cada centro são 

representados na Tabela 3: 

 

Tabela 03: Indicadores das Discriminantes trimestrais de ativos do Mid-Large Cap. 

Centro 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

E/PL E/AT RPat E/PL E/AT LC E/PL E/AT MB E/PL P/LPA P/VPA 

Perdedor 428,7 80,7 6,2 390,0 75,2 1,8 391,2 78,9 37,4 327,4 -145,2 5,5 

Vencedor 143,3 56,3 5,2 138,9 55,2 1,6 130,0 53,6 41,7 182,2 46,7 3,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para cada trimestre observou-se diferentes variáveis resultantes da Análise 

Discriminante, sendo que o único indicador que se manteve como relevante em todos os 

trimestres foi o de exigível/PL. Este apresentou maiores resultados para ativos “perdedores” 

em todos os trimestres. 

Esse resultado ressalta ainda que os ativos do grupo têm um maior nível de capital 

comprometido no início do ano, tendo sua média mais baixa ao fim deste. Nota-se então que 

nessa transição ocorre o mais drástico aumento do endividamento das organizações 

“perdedoras”. 

Diferentemente dos ativos citados, nos ativos denominados como “vencedores” 

observa-se um maior endividamento ao fim do ano com uma diminuição gradual do índice 

nos demais trimestres. Tal resultado demonstra uma tendência a maiores investimentos no fim 

do ano, provavelmente devido às férias e períodos de festas. Estas organizações “se 

recuperariam” então do comprometimento do capital no decorrer do ano de forma contínua. 

Nos três primeiros trimestres outro indicador que é mantido é o de exigível/ativo, 

sendo que neste novamente têm-se um maior resultado por parte dos ativos do centro 

“perdedor” ressaltando o comprometimento financeiro mais alto por parte deste grupo. A 

tendência à diminuição do índice de forma contínua no decorrer do ano mantém-se nos ativos 

“vencedores”. 
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Na etapa a seguir foram realizados os testes de sobre/sub-reação, assim como foram 

aplicados os testes t de student para verificar suas significâncias estatísticas. Os resultados 

seguiram conforme a Tabela 4: 

 

Tabela 04: Testes de sobre e sub-reação nas Mid-Large Caps. 

Trimestre/Ano RRM 
(V) 

RRM 
(P) 

RRM(V) - 
RRM(P) 

Sobre/Sub-reação t-test 

4° Trimestre 2004 0,0031 0,0000 0,0031 sub-reação 1,306 

1° Trimestre 2005 -0,0004 0,0000 -0,0004 sobre-reação -0,133 

2° Trimestre 2005 -0,0008 0,0421 -0,0429 sobre-reação -0,983 

3° Trimestre 2005 0,0029 0,0072 -0,0043 sobre-reação -0,434 

4° Trimestre 2005 0,0027 0,0000 0,0027 sub-reação 2,299* 

1° Trimestre 2006 -0,0005 -0,0036 0,0031 sub-reação 0,265 

2° Trimestre 2006 -0,0005 0,0025 -0,0030 sobre-reação -0,439 

3° Trimestre 2006 0,0001 -0,0079 0,0080 sub-reação 2,354* 

4° Trimestre 2006 0,0001 0,0000 0,0001 sub-reação 0,054 

1° Trimestre 2007 -0,0004 -0,0014 0,0011 sub-reação 0,221 

2° Trimestre 2007 0,0019 -0,0049 0,0067 sub-reação 1,138 

3° Trimestre 2007 -0,0051 0,0000 -0,0051 sobre-reação -1,912** 

4° Trimestre 2007 -0,0051 0,0000 -0,0051 sobre-reação -1,923** 

1° Trimestre 2008 -0,0002 0,0000 -0,0002 sobre-reação -0,067 

2° Trimestre 2008 -0,0011 0,0000 -0,0011 sobre-reação -0,264 

3° Trimestre 2008 0,0023 0,0061 -0,0038 sobre-reação -0,468 

4° Trimestre 2008 0,0052 0,0000 0,0052 sub-reação 0,618 

1° Trimestre 2009 -0,0062 -0,0051 -0,0010 sobre-reação -0,106 

2° Trimestre 2009 -0,0006 -0,0017 0,0011 sub-reação 0,169 

3° Trimestre 2009 0,0002 -0,0006 0,0008 sub-reação 0,158 

4° Trimestre 2009 0,0002 0,0000 0,0002 sub-reação 0,126 

1° Trimestre 2010 -0,0022 -0,0033 0,0011 sub-reação 0,170 

2° Trimestre 2010 0,0034 -0,0125 0,0159 sub-reação 1,911** 

3° Trimestre 2010 -0,0011 -0,0126 0,0115 sub-reação 1,160 

4° Trimestre 2010 0,0030 0,0024 0,0006 sub-reação 0,082 

1° Trimestre 2011 0,0025 0,0035 -0,0010 sobre-reação -0,196 

2° Trimestre 2011 0,0064 -0,0043 0,0108 sub-reação 1,813 

* Estatisticamente significante ao nível de 5% 

** Estatisticamente significante ao nível de 10% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos períodos em estudo observa-se as violações da Hipótese de Mercados Eficientes 

(em sua forma semi-forte) em dois trimestres - se considerada uma significância de 5% - e em 

cinco períodos, com significância estabelecida em 10%. A presença de tais heurísticas se deu 

principalmente nos últimos trimestres estudados. Observou-se que embora os vieses tenham 
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sido de sub-reação - ainda que em sua maioria - a sobre-reação também foi observada em 

40% dos casos encontrados. 

Dentre os fatores macroeconômicos que podem estar influindo nos vieses de sub-

reação percebidos em 2005 e 2006 pode-se citar o fim do pregão viva-voz da Bovespa, com 

esta se tornando uma bolsa totalmente eletrônica (setembro de 2005) acompanhado do 

aumento das negociações realizadas de forma a quebrar recordes em 2006 

(BM&FBOVESPA, 2012).  

Apesar de ter-se o aumentos das negociações como um fator de influência positiva, 

nota-se marcado conservadorismo por parte destes investidores provavelmente temendo 

possíveis consequências do aceite da tecnologia por parte das pessoas. Estas apresentar-se-

iam como indivíduos resistentes a adoção de novas tecnologias mesmo quando formados em 

nível superior e ocupando cargos que exigem competência intelectual  (VEIGA NETO, 1999). 

Tal conservadorismo seria abalado com a crise em 2007. 

No ano de 2007 ocorreram mais violações, sendo estas todas de sobre-reação e 

coincidindo com um forte período de crise financeira. Tal fator demonstra que momentos de 

forte incerteza causaria um viés de reações excessivas às variações percebidas nos ativos, ao 

contrário do que se observaria em períodos normais, onde a sub-reação prevaleceria em 

momentos de desvios sistemáticos da Hipótese de Mercados Eficientes. 

Em 2010 os riscos associados aos problemas fiscais de alguns países europeus, a lenta 

recuperação da economia norte-americana e os sinais de desaceleração da economia chinesa, 

geraram um ambiente de aversão a risco. No mercado nacional, o crescimento da economia 

brasileira - retomado a partir do segundo trimestre de 2009 - adquiriu maior vigor no segundo 

semestre e projetou-se sobre o primeiro trimestre de 2010, entretanto, entre abril e maio, o 

mercado de ações registra uma queda abrupta de 18,9% no Ibovespa (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2012).  

Neste cenário de aversão ao risco acompanhado de dúvidas quanto ao prosseguimento 

do crescimento brasileiro nota-se um período fortemente marcado pela heurística do 

ancoramento, demonstrando maior conservadorismo como reação ao cenário errático em que 

se insere o mercado brasileiro. 

Entretanto, nota-se que esses vieses não ocorrem na maioria dos períodos estudados, 

observando-se que o resultado das análises realizadas corrobora com Cohen (1981) ao afirmar 

que embora o ser humano não seja plenamente racional, sua irracionalidade também é 

limitada, agindo-se racionalmente em inúmeras circunstâncias. 
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Percebe-se então, que nas MLCX, quando de sobre-reção, tais irracionalidades 

estariam fortemente ligadas a crise financeira, apresentando nos demais momentos vieses de 

sub-reação provavelmente associados ao crescimento esperado para o mercado e aversão ao 

risco gerado por crises e evoluções erráticas do mercado acionário. Tal fator pode ser 

indicador que os investidores deste tipo de ativo apresentam um comportamento mais 

conservador e avesso ao risco que o esperado. 

Por fim, comparando-se estes com os resultados do estudo de Aguiar, Sales e Souza 

(2008) verifica-se um maior valor percentual de observâncias de sub/sobre-reação nos setores 

têxtil e petroquímico. Este resultado pode significar que, embora exista a presença de vieses 

comportamentais em ações de grande capitalização, essas irracionalidades podem estar mais 

concentradas em determinados setores que em outros. 

Para estudo dos ativos pertencentes ao Small Cap, todos os testes foram realizados 

separadamente de forma que os resultados advindos destes fossem independentes aos das 

Mid-Large Cap, possibilitando assim o estudo comparativo. 

Inicialmente observa-se que, advindo da etapa de classificação de ações, os 

indicadores dos centros vencedores e perdedores são encontrados de forma que os valores 

identificados sejam os que seguem nas Tabelas 5 e 6: 

 

Tabela 05: Indicadores de centro das Small Caps. 

1º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 2,520 1,315 0,493 72,453 388,860 1,676 1,044 1,849 0,165 

Vencedor 1,223 0,878 0,547 47,334 123,245 2,605 1,674 2,174 0,176 

2º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Perdedor 2,056 1,011 0,600 47,629 158,363 1,969 1,223 1,701 0,170 

Vencedor 1,483 0,928 0,500 55,608 181,976 2,249 1,337 1,898 0,177 

3º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Vencedor 1,365 0,857 0,502 51,092 130,754 2,381 1,432 1,903 0,190 

Perdedor 2,949 1,037 0,400 76,817 441,144 1,549 1,054 1,360 0,154 

4º Trimestre CE IPL INC E/AT E/PL LC LG LS GAT 

Vencedor 4,441 1,583 0,430 83,133 705,579 1,245 0,953 1,230 0,144 

Perdedor 1,570 0,740 0,485 51,682 134,752 2,210 1,481 1,810 0,196 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 06: Indicadores de centro das Small Caps. 

1º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Perdedor 5,289 31,643 0,651 2,686 4,353 2,716 0,126 -10,202 34,745 

Vencedor 13,094 39,792 1,771 3,664 6,073 2,437 0,195 101,311 43,183 

2º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  
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Perdedor 10,874 38,331 0,862 2,050 4,984 3,726 0,109 518,461 72,432 

Vencedor 10,813 35,748 1,466 3,806 5,871 2,349 0,203 70,855 37,045 

3º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Vencedor 9,272 38,235 1,712 3,730 6,028 2,539 0,206 68,967 36,982 

Perdedor 1,023 31,275 0,003 0,759 4,778 2,041 0,064 52,806 -3,881 

4º Trimestre ML MB RAT RPat VPA P/VPA  LPA P/LPA EV/EBITDA  

Vencedor 7,718 34,311 0,959 4,074 3,614 1,879 0,172 58,824 46,652 

Perdedor 9,801 37,536 1,904 4,187 5,656 2,557 0,213 60,198 39,371 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para auxiliar a identificação de quais variáveis diferenciam os grupos perdedores dos 

vencedores e quantas são necessárias para obter a melhor classificação dos ativos novamente 

aplicou-se aqui a Análise de Discriminante. 

Novamente houve a violação da premissa de igual matriz de covariância entre os 

grupos sem que esta inviabilizasse o estudo. O teste U (Wilks’ Lambda) de todos os períodos 

mostrou que as melhores variáveis discriminatórias resultantes das funções são significantes a 

1% com resultados de classificações acima de 90%. As tabelas relativas a tais testes 

encontram-se no Apêndice C. 

Os indicadores resultantes de cada trimestre e suas médias para cada centro são 

representados na Tabela 7: 

 

Tabela 07: Indicadores das Discriminantes trimestrais de ativos do Small. 

Centro 
1º Trimestre  2º Trimestre  3 º Trimestre 

E/PL E/AT P/LPA LPA P/LPA RAT E/PL P/VPA 

Vencedor 109,9458 46,3057 113,7077 0,199 56,5331 1,460327 119,7708 2,614519 

Perdedor 389,4352 72,8645 -134,565 0,1362 617,6814 0,81316 453,1414 2,047202 

Centro 
4º Trimestre 

E/PL IPL CE E/AT LS LC LG 

Vencedor 762,3344 1,540556 4,828334 84,61736 1,61195 1,246943 0,967449 

Perdedor 126,4912 0,780706 1,437784 52,10268 1,712855 2,150364 1,429209 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Novamente, considerando os ativos da carteira teórica Small Cap, o indicador que 

mais discrimina os ativos perdedores dos vencedores é também o Exigível/Patrimônio 

Líquido, mantendo-se relativa estabilidade ao longo dos trimestres. Nos primeiros trimestres 

este indicador comportou-se conforme o ocorrido nas MLCX, com valores maiores para os 

“perdedores”, alternando-se no quarto trimestre. 
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De fato no quarto trimestre observa-se uma clara distinção para todos os demais até 

então estudados. Percebe-se, entretanto, que neste período 90,2% dos ativos foram 

classificados como “perdedores”, dinâmica diferente de todos os demais trimestres estudados. 

Outro diferencial das SMLL é que os indicadores de avaliação de ações passam a 

aparecer não apenas no último trimestre (como ocorria nas MLCX), mas em todos os 

períodos, sendo em sua maioria o indicador Preço/Lucro por Ação ressaltando a importância 

deste tipo de avaliação para a classificação específica das Small Caps. 

Com as empresas “vencedoras” e “perdedoras” classificadas, os testes de sub e sobre-

reação são realizados conforme a Tabela 9: 

 

Tabela 09: Testes de sobre e sub-reação nas Small Caps. 

Trimestre/Ano RRM 
(V) 

RRM 
(P) 

RRM(V) - 
RRM(P) 

Sobre/Sub-reação t-test 

4° Trimestre 2004 0,000 -0,002 0,002 sub-reação 0,239 

1° Trimestre 2005 0,003 -0,011 0,014 sub-reação 0,802 

2° Trimestre 2005 -0,004 0,000 -0,004 sobre-reação -0,433 

3° Trimestre 2005 -0,008 0,015 -0,022 sobre-reação -1,920** 

4° Trimestre 2005 0,004 0,007 -0,003 sobre-reação -0,362 

1° Trimestre 2006 -0,003 -0,007 0,005 sub-reação 0,578 

2° Trimestre 2006 -0,002 -0,018 0,016 sub-reação 1,326 

3° Trimestre 2006 0,006 0,004 0,002 sub-reação 0,181 

4° Trimestre 2006 -0,013 -0,001 -0,012 sobre-reação -1,270 

1° Trimestre 2007 0,004 0,048 -0,044 sobre-reação -1,040 

2° Trimestre 2007 -0,001 -0,006 0,005 sub-reação 0,119 

3° Trimestre 2007 -0,008 -0,030 0,022 sub-reação 0,793 

4° Trimestre 2007 0,000 -0,018 0,018 sub-reação 3,384* 

1° Trimestre 2008 -0,009 -0,005 -0,004 sobre-reação -0,813 

2° Trimestre 2008 -0,004 -0,014 0,010 sub-reação 1,077 

3° Trimestre 2008 -0,018 -0,013 -0,005 sobre-reação -0,741 

4° Trimestre 2008 -0,027 -0,006 -0,021 sobre-reação -1,473 

1° Trimestre 2009 -0,007 -0,008 0,001 sub-reação 0,123 

2° Trimestre 2009 0,010 0,020 -0,010 sobre-reação -0,533 

3° Trimestre 2009 0,015 0,010 0,005 sub-reação 0,875 

4° Trimestre 2009 0,006 0,001 0,005 sub-reação 0,572 

1° Trimestre 2010 0,000 0,009 -0,009 sobre-reação -1,019 

2° Trimestre 2010 0,004 -0,005 0,009 sub-reação 0,860 

3° Trimestre 2010 0,007 0,003 0,004 sub-reação 0,560 

4° Trimestre 2010 -0,004 0,005 -0,010 sobre-reação -0,604 

1° Trimestre 2011 -0,003 -0,011 0,009 sub-reação 2,145** 

2° Trimestre 2011 0,006 0,000 -0,006 sobre-reação -2,240* 

* Estatisticamente significante ao nível de 5% 
** Estatisticamente significante ao nível de 10% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nas Small Caps nota-se um número menor de vises comportamentais, sendo estes, 2 

de sub-reação e 2 de sobre-reação. Quanto ao período em que aparecem, nota-se uma aparente 

dispersão onde cada viés encontra-se em um diferente trimestre do ano. 

Este resultado sugere que embora existam vieses comportamentais em certos períodos, 

estes não aparentam tender a um tipo específico de heurística ou terem como provável causa 

aspectos relacionados à sazonalidade. 

Nota-se novamente neste grupo um viés heurístico significante estatisticamente - agora 

produzindo sobre-reação - nas proximidades do fim do pregão viva-voz da Bovespa, 

acompanhado do aumento das negociações realizadas. Tal fator demonstra um efeito contrário 

ao observado nas MLCX, uma vez em que agora se obteria um efeito de reações excessivas ao 

ocorrido no período. 

Percebe-se novamente diferenças entre comportamentos no período de crise, onde os 

investidores das Small Caps preferem optar por um conservadorismo às reações excessivas 

observadas nas MLCX. 

Já no ano de 2011 o cenário econômico registrou no primeiro semestre e ínicio do 

segundo um aumento dos riscos para a estabilidade financeira global, ocasionado pelo 

aumento do risco inflacionário nas economias emergentes, agravamento de problemas fiscais 

em economias maduras, instabilidade geopolítica no norte da África e Oriente Médio e 

incertezas vinculadas à recuperação global, contribuindo com o aumento da volatilidade e 

recuo dos preços dos ativos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012). 

O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil (2012), entretanto, 

ressalta que no âmbito doméstico prevalecem condições moderadamente favoráveis devido às 

ações políticas monetárias e fiscais adotadas pelo país, estas contrabalanceadas pelo cenário 

de maior incerteza e pessimismo quanto a evolução econômica global. 

Neste contexto, o mercado acionário passa por uma desvalorização de forma que 

inicialmente a reação dos investidores seja de marcado conservadorismo para com as SMLL.  

Percebe-se, em maio do corrente ano, indícios de desaceleração no Índice de Atividade 

Econômico do Banco Central (IBC-Br) e melhora no cenário prospectivo para a inflação, 

contribuindo para uma redução das taxas para prazos mais longos e declividade de toda a 

curva de juros (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012). 

Como possível reação ao ocorrido, os investidores das Small Caps passam a apostar 

em um postura menos conservadora e mais excessiva as informações vigentes produzindo um 
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viés de sobre-reação. Tais resultados sugerem que estes investidores apresentariam um perfil 

mais agressivo que aqueles observados nas MLCX. 

Testando-se o resultado residual médio dos ativos vencedores subtraído do resultado 

dos perdedores das Mid-Large Caps contra o mesmo resultados das Small Caps, verifica-se 

uma diferenças significante no teste T de student apenas nos períodos de 2007.4 (significante 

a 5%) e em 2011.2 (significante a 10%). 

Ressalta-se então que os vieses comportamental que se diferem significantemente são 

o de 2011.2, onde apenas as Small Caps apresentam uma significativa sobre-reação, e o de 

2007.4 onde os ativos apresentam heurísticas comportamentais inversas. 

Em resumo, observa-se então nos ativos do Small Cap um viés de reação inversa aos 

mesmos cenários observados nas Mid-Large Caps, em que as SMLLs reagem de forma 

excessiva em 2005 e conservadora em 2007 , sendo que neste último tem-se ainda uma 

diferença significante estatisticamente entre os resultados. Sua dinâmica aparenta ser 

diferenciada uma vez em que reagem de forma excessiva ao que aparentam ser sinais de 

melhoras econômico-financeiras e conservadoramente sinais de crises e pessimismo. 

Vale salientar que nos últimos períodos estudados há uma maior presença destes 

vieses. Tal fato sugere uma provável mudança no panorama atual. Aconselha-se então a 

análise dos períodos seguintes para confirmar tal suposição. 

Uma vez em que desvios significantes da racionalidade são identificados, novamente 

pode-se concluir quanto à violação da Hipótese de Mercados Eficientes em sua forma semi-

forte tanto nas Mid-Large quanto nas Small Caps, entretanto sem acusar desvios constantes da 

racionalidade econômica. 

O presente estudo corrobora desta forma com Cohen (1981) ao afirmar que tanto a 

racionalidade quanto a irracionalidade são limitadas. Acredita-se que os investidores não se 

apresentariam como racionais à todo momento, entretanto, tal forma de agir ainda estaria 

presente em determinados períodos para ativos de primeira e segunda linha enquanto em 

outros, desvios sistemáticos da racionalidade seriam observados. 

Apresentam-se então, indícios que corroboram com as Finanças Comportamentais, 

não como uma tentativa de substituição das teorias existentes, mas sim, de complementação 

destas (FARIAS, 2009). Recai-se desta forma na derradeira questão colocada como atual por 

Thaler (1999), não de saber se as finanças modernas estão corretas ou não, e sim reconhecer 

que alguns investidores não agem racionalmente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo fez uso de um modelo Fuzzy Comportamental para analisar a existência de 

sub-reação e sobre-reação nas Mid-Large Caps e Small Caps. O modelo foi realizado 

conforme Aguiar, Sales e Souza (2008), se diferenciando por apresentar um agrupamento 

diferente de ativos e indicadores conforme sugerido em Aguiar (2007). 

Na fase de classificação de ações, diferentes índices foram encontrados pela Análise 

Discriminante para classificação dos ativos em cada trimestre. Foram gerados em média três 

diferentes indicadores por trimestre, havendo um resultado mais discrepante apenas no quarto 

trimestre das SMLL, onde permaneceram no modelo um total de sete diferentes indicadores. 

Destaca-se ainda que o índice mais recorrente nos trimestres discriminados foi o de 

Exigível/Patrimônio Líquido, demonstrando a importância deste no momento de discriminar 

os ativos a serem considerados “vencedores” e “perdedores” no modelo. 

Nota-se na MLCX que os vieses de sobre-reação se concentram no período da crise 

financeira, sendo que nos demais períodos, de vieses significantes estatisticamente, são 

obtidas sub-reações. Estas últimas se dariam em momentos de níveis moderados de 

incertezas. 

Nas Small Caps as reações comportamentais em 2005 e 2007 ocorrem de forma 

inversa às observadas nas Mid-Large Caps, sendo que apenas em 2007 que esta diferença 

mostra-se significante a 5%.  

Nas SMLL em momentos de crise ter-se-ia um marcado conservadorismo enquanto 

que nas proximidades do fim do pregão viva-voz da Bovespa, acompanhado do aumento das 

negociações realizadas, nota-se uma reação excessiva por parte dos investidores.  

As demais heurísticas nas SMLL ocorreram no final do período em estudo, sendo esta 

uma de sub e outra de sobre-reação e a segunda não apenas mostrou-se significantemente 

diferente do resultado observado nas MLCX como também esta ocorreu em um período 

financeiro-econômico mais positivo que a primeira. 

Quanto ao período em que tais fenômenos ocorrem de forma significante 

estatisticamente, nota-se que, em sua maioria, tais fenômenos surgem nos últimos trimestres 

para as MLCX enquanto nas SMLL não apenas os vieses são menos presentes como também 

não há concentração destes em nenhum trimestre. 

Diante do exposto acredita-se que, embora se detecte a presença de vieses 

comportamentais em certos períodos, estes não aparentam tender a um tipo específico de 

heurística fato que provavelmente seria diferente nas MLCX em um contexto sem crise.  
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Acredita-se então haver uma presença maior e mais sistemática de sub/sobre-reação 

nos ativos de primeira do que nos de segunda linha, sugerindo que há uma diferença 

significativa na forma como ocorre a presença das heurísticas da representatividade e do 

ancoramento nestes diferentes tipos de ativos. 

Ao comparar tais resultados com o do setor Têxtil e Petroquímico no trabalho de 

Aguiar, Sales e Souza (2008), percebe-se uma maior predominância de vises comportamentais 

nestes setores do que ao se observar ativos com capitalização como critério de agrupamento 

de ativos. 

Tal resultado sugere que as heurísticas do ancoramento e representatividade possam 

estar mais diretamente relacionadas à dinâmica setorial que à capitalização percebida pelo 

investidor. 

Os testes realizados sugerem que haveriam falhas momentâneas na Hipótese de 

Mercados Eficientes quando testada em sua forma semi-forte, conforme é proposto pelas 

Finanças Comportamentais. Entretanto, este resultado apresenta-se em concordância com a 

literatura ao afirmar que não apenas a racionalidade, mas também a irracionalidade humana 

são limitadas, pois agir-se-ia racionalmente em inúmeras circunstâncias. 

Algumas limitações do modelo devem ser destacadas como motivações para pesquisas 

futuras. Inicialmente tem-se o fato de alguns valores de indicadores não terem sido 

encontrados nos softwares utilizados, sugerindo-se futuramente o uso de fontes alternativas 

para complementar o banco de dados. 

Outro fator limitante também associado foi o fato de existirem ativos que não haviam 

sido precificados durante determinado período do estudo. Sugere-se para futuros trabalhos a 

utilização de metodologia alternativa para tratamentos dos missing cases. 

Sugere-se ainda uma pesquisa que aprofunde nos aspectos das diferenças observadas 

entre a presença das heurísticas nos ativos dos diferentes índices, testando-se seu aspecto do 

ponto de vista da persistência. Importante questionar se de fato a capitalização dos ativos leva 

à diferenças observadas de forma persistente através de uma análise de painel. 
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APÊNDICE A: - ATIVOS DO MID-LARGE CAP NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 

2012 

 

Código Ação Tipo Qtde. Teórica 
Part. 

(%)  

ALLL3  ALL AMER LAT  ON NM  428.596.736 0,444 

AMBV3  AMBEV  ON 155.316.312 0,853 

AMBV4  AMBEV  PN 748.273.280 5,142 

AMIL3  AMIL  ON NM  110.622.327 0,195 

BBAS3 BRASIL  ON NM  871.971.153 2,276 

BBDC3 BRADESCO ON ED N1 502.693.042 1,400 

BBDC4 BRADESCO PN ED N1 1.840.662.711 6,294 

BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.475.184 0,785 

BRFS3 BRF FOODS ON NM  555.681.704 2,050 

BRKM5  BRASKEM  PNA N1 267.523.222 0,371 

BRML3  BR MALLS PAR  ON NM  425.356.539 0,822 

BRSR6 BANRISUL  PNB N1 174.266.959 0,347 

BRTO4 BRASIL TELEC  PN 257.611.323 0,310 

BVMF3  BMFBOVESPA ON NM  1.923.735.977 2,156 

CCRO3 CCR SA ON NM  909.456.604 1,163 

CESP6 CESP PNB N1 181.282.095 0,622 

CIEL3  CIELO  ON NM  231.723.745 1,214 

CMIG3  CEMIG  ON N1 146.233.846 0,421 

CMIG4  CEMIG  PN N1 376.794.638 1,324 

CPFE3 CPFL ENERGIA  ON NM  295.594.238 0,806 

CPLE6 COPEL PNB N1 100.958.139 0,412 

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 378.068.610 0,920 

CSAN3 COSAN ON NM  105.399.703 0,314 

CSNA3 SID NACIONAL  ON 702.051.496 1,243 

CTIP3 CETIP  ON NM  253.992.109 0,716 

CYRE3 CYRELA REALT  ON NM  272.239.717 0,459 

ECOR3 ECORODOVIAS  ON NM  143.821.833 0,203 

ELET3  ELETROBRAS  ON N1 221.661.454 0,420 

ELET6  ELETROBRAS  PNB N1 219.262.258 0,621 

ELPL4  ELETROPAULO  PN N2 92.569.847 0,370 

EMBR3 EMBRAER  ON NM  722.331.708 0,927 

ENBR3 ENERGIAS BR ON NM  77.534.267 0,340 
FIBR3 FIBRIA  ON NM  187.955.307 0,299 
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GETI3  AES TIETE  ON 56.427.768 0,137 

GETI4  AES TIETE  PN 94.237.503 0,261 

GGBR3 GERDAU ON N1 100.231.859 0,145 

GGBR4 GERDAU PN N1 858.619.121 1,530 

GOAU4 GERDAU MET  PN N1 267.946.292 0,594 

HGTX3  CIA HERING  ON NM  125.088.691 0,513 

ITSA4 ITAUSA  PN N1 2.221.585.468 2,810 

ITUB3  ITAUUNIBANCO  ON N1 215.177.273 0,679 

ITUB4  ITAUUNIBANCO  PN N1 2.202.989.053 8,453 

JBSS3 JBS ON NM  1.570.079.678 0,973 

LAME4 LOJAS AMERIC PN I11 266.868.901 0,445 

LIGT3 LIGHT S/A ON NM 96.177.363 0,314 

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 122.363.178 0,718 

MPXE3 MPX ENERGIA ON NM 35.287.896 0,175 

MRVE3 MRV  ON NM  316.115.295 0,435 

MULT3 MULTIPLAN ON N2 69.465.730 0,267 

NATU3 NATURA ON NM 167.795.151 0,677 

OGXP3 
OGX 

PETROLEO 
ON NM 1.236.481.279 1,894 

PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 116.287.538 0,852 

PDGR3 PDG REALT ON NM 1.115.802.469 0,803 

PETR3 PETROBRAS ON EJ 2.708.517.115 7,245 

PETR4 PETROBRAS PN EJ 4.035.202.846 9,950 

PSSA3 PORTO SEGURO ON NM 98.354.648 0,226 

RDCD3 REDECARD ON NM 336.274.898 1,055 

SANB11 SANTANDER BR UNT N2 656.585.840 1,105 

SBSP3 SABESP ON NM 113.326.528 0,654 

TAMM4 TAM S/A PN N2 75.146.535 0,288 

TBLE3 TRACTEBEL ON NM 204.105.684 0,679 

TIMP3 TIM PART S/A ON NM 805.647.435 0,852 

TMAR5 TELEMAR N L PNA 28.292.066 0,152 

TNLP3 TELEMAR ON 50.481.669 0,119 

TNLP4 TELEMAR PN 213.173.014 0,402 

TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 78.625.336 0,505 

UGPA3 ULTRAPAR ON NM 398.667.106 1,446 

USIM3 USIMINAS ON N1 173.352.562 0,333 

USIM5 USIMINAS PNA N1 481.235.410 0,573 
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VALE3 VALE ON N1 1.163.502.836 5,223 

VALE5 VALE PNA N1 1.841.072.780 7,889 

VIVT4 TELEF BRASIL PN 262.258.685 1,424 

WEGE3 WEG ON NM 209.036.570 0,427 

Quantidade Teórica 

Total 
  39.840.080.992 100,000 

Redutor   1.021.699.299,61152  
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APÊNDICE B - ATIVOS DO SMALL CAP NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 

 

Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%)  

ABCB4 ABC BRASIL  PN N2 45.320.134 0,599 

AEDU3 ANHANGUERA  ON NM  141.128.672 3,136 

ALPA4  ALPARGATAS  PN N1 124.969.660 1,766 

ALSC3 ALIANSCE  ON NM  76.258.817 1,086 

AMAR3  LOJAS MARISA  ON NM  45.989.099 0,864 

ARZZ3  AREZZO CO  ON NM  30.366.481 0,855 

AUTM3  AUTOMETAL  ON NM  28.590.602 0,426 

BBRK3 BR BROKERS ON NM  120.802.699 0,830 

BEEF3 MINERVA  ON NM  31.101.728 0,167 

BICB4 BICBANCO  PN N1 64.101.412 0,563 

BISA3 BROOKFIELD  ON NM  214.535.506 1,312 

BPNM4 PANAMERICANO  PN N1 63.033.788 0,423 

BRIN3 BR INSURANCE ON NM  47.974.800 0,933 

BRPR3 BR PROPERT ON NM  178.567.742 3,415 

BTOW3 B2W VAREJO  ON NM  64.152.349 0,630 

CGAS5 COMGAS PNA 22.262.843 0,975 

CNFB4 CONFAB PN N1 230.184.689 1,072 

COCE5 COELCE  PNA 26.399.464 0,988 

CSMG3 COPASA ON INT NM  53.739.945 1,991 

CTAX4  CONTAX  PN 32.800.334 0,785 

DASA3 DASA ON NM  303.137.811 5,096 

DTEX3 DURATEX  ON NM  227.835.472 2,193 

EQTL3  EQUATORIAL  ON NM  50.167.082 0,685 

ESTC3 ESTACIO PART  ON NM  62.837.018 1,185 

EVEN3 EVEN ON NM  171.727.121 1,173 

EZTC3 EZTEC  ON NM  48.148.917 0,880 

FESA4 FERBASA PN N1 43.686.910 0,387 

FLRY3  FLEURY  ON NM  42.643.294 0,996 

GFSA3 GAFISA  ON NM  431.983.717 2,081 

GOLL4  GOL  PN N2 92.980.286 1,234 

GPCP3 GPC PART ON 118.645.048 0,062 

GRND3 GRENDENE ON NM 75.424.817 0,622 

GSHP3 GENERALSHOPP ON NM  20.480.600 0,260 

HBOR3 HELBOR  ON NM  27.450.211 0,644 

HRTP3 HRT PETROLEO  ON NM  5.326.735 2,276 
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HYPE3 HYPERMARCAS  ON NM  366.716.062 4,123 

IGTA3  IGUATEMI  ON NM  36.526.740 1,360 

INEP4 INEPAR  PN N1 58.474.650 0,120 

JHSF3 JHSF PART ON NM  80.906.329 0,477 

JSLG3 JSL ON NM  54.019.095 0,471 

KEPL3  KEPLER WEBER  ON 848.605.436 0,209 

KROT11 KROTON  UNT N2 70.717.713 1,335 

LLIS3  LE LIS BLANC  ON ED NM 20.377.610 0,588 

LLXL3 LLX LOG ON NM 311.909.953 1,143 

LPSB3 LOPES BRASIL ON NM 42.329.243 1,280 

LUPA3 LUPATECH ON NM 33.677.338 0,162 

MAGG3 MAGNESITA SA ON NM 166.205.482 1,041 

MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM 28.365.896 1,443 

MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 59.772.484 0,592 

MILS3  MILLS  ON NM  71.957.525 1,387 

MMXM3  MMX MINER  ON NM  359.693.591 2,677 

MNDL4  MUNDIAL  PN 131.749.704 0,064 

MPLU3  MULTIPLUS  ON NM  43.273.762 1,534 

MRFG3 MARFRIG  ON NM  185.201.697 1,745 

MTIG4  METAL IGUACU  PN EJ 52.897.900 0,012 

MYPK3  IOCHP-MAXION  ON NM  62.797.571 1,866 

ODPV3 ODONTOPREV ON NM  84.621.379 2,510 

OHLB3  OHL BRASIL  ON NM  27.555.455 1,770 

OSXB3 OSX BRASIL  ON NM  59.548.350 0,706 

PMAM3  PARANAPANEMA  ON N1 317.552.285 1,078 

POMO4 MARCOPOLO  PN N2 250.995.156 2,002 

POSI3 POSITIVO INF  ON NM  23.989.939 0,146 

QGEP3 QGEP PART ON NM  79.710.480 1,293 

RADL3  RAIADROGASIL  ON NM  190.259.554 2,689 

RAPT4 RANDON PART  PN N1 121.109.576 1,154 

RENT3 LOCALIZA  ON NM  128.592.074 3,576 

RSID3 ROSSI RESID ON NM  165.832.709 1,612 

SLCE3 SLC AGRICOLA  ON NM  47.003.544 0,783 

SLED4 SARAIVA LIVR  PN N2 18.447.021 0,412 

SMTO3 SAO MARTINHO  ON NM  39.885.660 0,724 

SSBR3 SIERRABRASIL  ON NM  25.484.570 0,632 

STBP11 SANTOS BRP UNT N2 41.185.992 1,177 

SULA11 SUL AMERICA  UNT N2 106.695.487 1,742 
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SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 177.106.043 1,271 

TCSA3 TECNISA  ON NM  94.988.627 1,033 

TERI3  TEREOS ON NM  72.027.862 0,209 

TGMA3 TEGMA ON NM 22.453.604 0,625 

TOTS3 TOTVS ON NM  130.892.780 4,240 

UNIP6 UNIPAR  PNB N1 518.314.971 0,166 

VAGR3 V-AGRO  ON NM  1.660.718.102 0,640 

VIVR3  VIVER  ON NM  151.909.800 0,325 

VLID3  VALID  ON NM  53.757.604 1,266 

Quantidade Teórica 

Total 

  11.061.570.208 100,000 

Redutor   76.642.981,786771  
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APÊNDICE C – TABELAS DA ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

Mid-Large Cap 1º trimestre 

 

Tabela 10: Resultado dos teste das Mid-Large Caps 1º trimestre 

 Box's M 139,479 

F Approx. 20,878 

df1 6 

df2 1999,372 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 11: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 Exig / PL|O ou 

N ou D 

04|consolid:sim* 

,479 1 1 176,000 

2 Exg/At|O ou N 

ou D 

04|consolid:sim* 

,249 2 1 176,000 

3 RenPat(med)|O 

ou N ou D 04|em 

moeda orig|de 3 

meses|consolid:s

im* 

,240 3 1 176,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 12: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 191,487 1 176,000 ,000 

2 263,857 2 175,000 ,000 

3 183,610 3 174,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 13: Variáveis na análise das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

1,000 ,000  

2 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,092 ,000 ,753 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,092 ,000 ,479 

3 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,089 ,000 ,750 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,088 ,000 ,478 

RenPat(med)|O ou N ou D 

04|em moeda orig|de 3 

meses|consolid:sim* 

,947 ,012 ,249 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
  



71 
 

Tabela 14: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,479 1 1 176 

2 2 ,249 2 1 176 

3 3 ,240 3 1 176 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 15: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 191,487 1 176,000 ,000 

2 263,857 2 175,000 ,000 

3 183,610 3 174,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 16: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 1º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,240 248,991 3 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 17: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 1º trimestre 

   CENT

RO 

Predicted Group Membership 

   0 1 

Cases Selected Original Count 0 11 1 

1 0 166 

% 0 91,7 8,3 

1 ,0 100,0 

Cross-validateda Count 0 11 1 

1 0 166 

% 0 91,7 8,3 

1 ,0 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 8 0 

1 0 52 

% 0 100,0 ,0 

1 ,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified 

by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 99,4% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 99,4% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 18: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 1º trimestre 

   CENT

RO 

 

   Total 

Cases Selected Original Count 0 12 

1 166 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cross-validateda Count 0 12 

1 166 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 8 

1 52 

% 0 100,0 

1 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 99,4% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 99,4% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Mid-Large Cap 2º trimestre 

 

Tabela 19: Resultado dos teste das Mid-Large Caps 2º trimestre 

 Box's M 159,431 

F Approx. 24,094 

df1 6 

df2 2388,195 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 20: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 Exig / PL|O ou 

N ou D 

04|consolid:sim* 

,484 1 1 175,000 

2 Exg/At|O ou N 

ou D 

04|consolid:sim* 

,403 2 1 175,000 

3 LiqCor|O ou N 

ou D 

04|consolid:sim* 

,386 3 1 175,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 21: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 186,291 1 175,000 ,000 

2 128,926 2 174,000 ,000 

3 91,799 3 173,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 22: Variáveis na análise das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

1,000 ,000  

2 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,340 ,000 ,825 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,340 ,000 ,484 

3 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,329 ,000 ,815 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,330 ,000 ,474 

LiqCor|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,964 ,006 ,403 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 23: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,484 1 1 175 

2 2 ,403 2 1 175 

3 3 ,386 3 1 175 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 24: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 186,291 1 175,000 ,000 

2 128,926 2 174,000 ,000 

3 91,799 3 173,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 25: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 2º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,386 165,240 3 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 26: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 2º trimestre 

   CENT

RO 

Predicted Group Membership 

   0 1 

Cases Selected Original Count 0 9 4 

1 0 164 

% 0 69,2 30,8 

1 ,0 100,0 

Cross-validateda Count 0 9 4 

1 0 164 

% 0 69,2 30,8 

1 ,0 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 6 2 

1 0 61 

% 0 75,0 25,0 

1 ,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified 

by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,7% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 97,1% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,7% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 27: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 2º trimestre 

   CENT

RO 

 

   Total 

Cases Selected Original Count 0 13 

1 164 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cross-validateda Count 0 13 

1 164 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 8 

1 61 

% 0 100,0 

1 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,7% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 97,1% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,7% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Mid-Large Cap 3º trimestre 

Tabela 28: Resultado dos teste das Mid-Large Caps 3º trimestre 

 Box's M 132,000 

F Approx. 19,946 

df1 6 

df2 2405,134 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 29: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 Exig / PL|O ou 

N ou D 

04|consolid:sim* 

,433 1 1 152,000 

2 Exg/At|O ou N 

ou D 

04|consolid:sim* 

,311 2 1 152,000 

3 MrgBru|O ou N 

ou D 04|de 3 

meses|consolid:s

im* 

,294 3 1 152,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 30: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 198,685 1 152,000 ,000 

2 167,126 2 151,000 ,000 

3 119,795 3 150,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 31: Variáveis na análise das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

1,000 ,000  

2 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,189 ,000 ,725 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,189 ,000 ,433 

3 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,185 ,000 ,698 

Exg/At|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,187 ,000 ,388 

MrgBru|O ou N ou D 04|de 3 

meses|consolid:sim* 

,767 ,004 ,311 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 32: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,433 1 1 152 

2 2 ,311 2 1 152 

3 3 ,294 3 1 152 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 33: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 198,685 1 152,000 ,000 

2 167,126 2 151,000 ,000 

3 119,795 3 150,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 34: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 3º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,294 183,997 3 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 35: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 3º trimestre 

   CENT

RO 

Predicted Group Membership 

   0 1 

Cases Selected Original Count 0 9 4 

1 0 141 

% 0 69,2 30,8 

1 ,0 100,0 

Cross-validateda Count 0 9 4 

1 0 141 

% 0 69,2 30,8 

1 ,0 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 3 0 

1 0 53 

% 0 100,0 ,0 

1 ,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified 

by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,4% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,4% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 36: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 3º trimestre 

   CENT

RO 

 

   Total 

Cases Selected Original Count 0 13 

1 141 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cross-validateda Count 0 13 

1 141 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 3 

1 53 

% 0 100,0 

1 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,4% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,4% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Mid-Large Cap 4º trimestre 

 

Tabela 37: Resultado dos teste das Mid-Large Caps 4º trimestre 

 Box's M 209,406 

F Approx. 29,970 

df1 6 

df2 1042,724 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 38: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 P/LPA ,910 1 1 270,000 

2 Exig / PL|O ou 

N ou D 

04|consolid:sim* 

,862 2 1 270,000 

3 PVPA ,841 3 1 270,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 39: Variáveis mantidas e removidas das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 26,660 1 270,000 ,000 

2 21,555 2 269,000 ,000 

3 16,933 3 268,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 40: Variáveis na análise das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 P/LPA 1,000 ,000  

2 P/LPA ,999 ,000 ,946 

Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,999 ,000 ,910 

3 P/LPA ,999 ,000 ,918 

Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,969 ,001 ,875 

PVPA ,970 ,010 ,862 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 41: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,910 1 1 270 

2 2 ,862 2 1 270 

3 3 ,841 3 1 270 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 42: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 26,660 1 270,000 ,000 

2 21,555 2 269,000 ,000 

3 16,933 3 268,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 43: Wilk’s Lambda das Mid-Large Caps 4º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,841 46,605 3 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 44: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 4º trimestre 

   CENT

RO 

Predicted Group Membership 

   0 1 

Cases Selected Original Count 0 1 8 

1 3 260 

% 0 11,1 88,9 

1 1,1 98,9 

Cross-validateda Count 0 1 8 

1 6 257 

% 0 11,1 88,9 

1 2,3 97,7 

Cases Not Selected Original Count 0 0 1 

1 2 127 

% 0 ,0 100,0 

1 1,6 98,4 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified 

by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 96,0% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 97,7% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 94,9% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 45: Resultado da classificaçãob,c,d das Mid-Large Caps 4º trimestre 

   CENT

RO 

 

   Total 

Cases Selected Original Count 0 9 

1 263 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cross-validateda Count 0 9 

1 263 

% 0 100,0 

1 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 1 

1 129 

% 0 100,0 

1 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 96,0% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 97,7% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 94,9% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Small Cap 1º trimestre 

 

Tabela 46: Resultado dos teste das Small Caps 1º trimestre 

 Box's M 319,223 

F Approx. 30,774 

df1 10 

df2 25806,525 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 47: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 1º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 ExPL ,505 1 1 226,000 

2 PLPA ,381 2 1 226,000 

3 LPA ,367 3 1 226,000 

4 ExAt ,357 4 1 226,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is 

entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 48: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 1º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 221,428 1 226,000 ,000 

2 182,803 2 225,000 ,000 

3 128,806 3 224,000 ,000 

4 100,505 4 223,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 49: Variáveis na análise das Small Caps 1º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 ExPL 1,000 ,000  

2 ExPL ,862 ,000 ,875 

PLPA ,862 ,000 ,505 

3 ExPL ,850 ,000 ,854 

PLPA ,855 ,000 ,490 

LPA ,984 ,004 ,381 

4 ExPL ,389 ,000 ,587 

PLPA ,836 ,000 ,485 

LPA ,971 ,011 ,367 

ExAt ,432 ,012 ,367 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 50: Wilk’s Lambda das Small Caps 1º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,505 1 1 226 

2 2 ,381 2 1 226 

3 3 ,367 3 1 226 

4 4 ,357 4 1 226 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 51: Wilk’s Lambda das Small Caps 1º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 221,428 1 226,000 ,000 

2 182,803 2 225,000 ,000 

3 128,806 3 224,000 ,000 

4 100,505 4 223,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 52: Wilk’s Lambda das Small Caps 1º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,357 230,856 4 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 53: Resultado da classificaçãob,c,d das Small Caps 1º trimestre 

   Centro Predicted Group Membership  

   ,00 1,00 Total 

Cases Selected Original Count ,00 34 9 43 

1,00 1 184 185 

% ,00 79,1 20,9 100,0 

1,00 ,5 99,5 100,0 

Cross-validateda Count ,00 34 9 43 

1,00 1 184 185 

% ,00 79,1 20,9 100,0 

1,00 ,5 99,5 100,0 

Cases Not Selected Original Count ,00 15 3 18 

1,00 0 74 74 

% ,00 83,3 16,7 100,0 

1,00 ,0 100,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 95,6% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 96,7% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 95,6% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

  



89 
 

Small Cap 2º trimestre 

 

Tabela 54: Resultado dos teste das Small Caps 2º trimestre 

 Box's M 85,321 

F Approx. 26,839 

df1 3 

df2 6002,071 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 55: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 2º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 P/LPA ,383 1 1 201,000 

2 RentAt|J ou F ou 

M 05|de 3 

meses|consolid:s

im* 

,372 2 1 201,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

  



90 
 

Tabela 56: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 2º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 324,035 1 201,000 ,000 

2 168,848 2 200,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 57: Variáveis na análise das Small Caps 2º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 P/LPA 1,000 ,000  

2 P/LPA ,987 ,000 ,983 

RentAt|J ou F ou M 05|de 3 

meses|consolid:sim* 

,987 ,016 ,383 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 58: Wilk’s Lambda das Small Caps 2º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,383 1 1 201 

2 2 ,372 2 1 201 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 59: Wilk’s Lambda das Small Caps 2º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 324,035 1 201,000 ,000 

2 168,848 2 200,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 60: Wilk’s Lambda das Small Caps 2º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,372 197,795 2 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 61: Resultado da classificaçãob,c,d das Small Caps 2º trimestre 

   Centro Predicted Group Membership  

   0 1 Total 

Cases Selected Original Count 0 12 2 14 

1 0 189 189 

% 0 85,7 14,3 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

Cross-validateda Count 0 12 2 14 

1 0 189 189 

% 0 85,7 14,3 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 4 0 4 

1 0 74 74 

% 0 100,0 ,0 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 99,0% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 99,0% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Small Cap 3º trimestre 

 

Tabela 62: Resultado dos teste das Small Caps 3º trimestre 

 Box's M 153,169 

F Approx. 48,972 

df1 3 

df2 12032,810 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 63: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 3º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Statistic df1 df2 df3 

1 Exig / PL|O ou 

N ou D 

04|consolid:sim* 

,435 1 1 177,000 

2 P/VPA|15Jan05|

em moeda 

orig|consolid:si

m* 

,424 2 1 177,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 64: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 3º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 230,117 1 177,000 ,000 

2 119,350 2 176,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 65: Variáveis na análise das Small Caps 3º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

1,000 ,000  

2 Exig / PL|O ou N ou D 

04|consolid:sim* 

,983 ,000 ,993 

P/VPA|15Jan05|em moeda 

orig|consolid:sim* 

,983 ,040 ,435 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 66: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,435 1 1 177 

2 2 ,424 2 1 177 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 67: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 230,117 1 177,000 ,000 

2 119,350 2 176,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 68: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,424 150,845 2 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 69: Resultado da classificaçãob,c,d das Small Caps 3º trimestre 

   Centro Predicted Group Membership  

   0 1 Total 

Cases Selected Original Count 0 13 6 19 

1 0 160 160 

% 0 68,4 31,6 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

Cross-validateda Count 0 12 7 19 

1 0 160 160 

% 0 63,2 36,8 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

Cases Not Selected Original Count 0 8 7 15 

1 0 54 54 

% 0 53,3 46,7 100,0 

1 ,0 100,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 96,6% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 89,9% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 96,1% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Small Cap 4º trimestre 

 

Tabela 70: Resultado dos teste das Small Caps 3º trimestre 

 Box's M 385,997 

F Approx. 12,225 

df1 28 

df2 5611,701 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 71: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 3º trimestre 

Step  Wilks' Lambda 

  

Entered Removed Statistic df1 df2 df3 

1 ExPL  ,569 1 1 216,000 

2 ImobPL  ,437 2 1 216,000 

3 CompEnd  ,413 3 1 216,000 

4 EVEBITDA  ,403 4 1 216,000 

5 ExAt  ,393 5 1 216,000 

6 LiqSec  ,377 6 1 216,000 

7 LiqCorr  ,363 7 1 216,000 

8  EVEBITDA ,364 6 1 216,000 

9 LiqGer  ,356 7 1 216,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 72: Variáveis mantidas e removidas das Small Caps 3º trimestre 

Step Wilks' Lambda 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 163,781 1 216,000 ,000 

2 138,367 2 215,000 ,000 

3 101,332 3 214,000 ,000 

4 78,917 4 213,000 ,000 

5 65,570 5 212,000 ,000 

6 58,033 6 211,000 ,000 

7 52,604 7 210,000 ,000 

8 61,492 6 211,000 ,000 

9 54,264 7 210,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' 

Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 36. 

b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further 

computation. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 73: Variáveis na análise das Small Caps 3º trimestre 

Step Tolerance Sig. of F to 

Remove 

Wilks' Lambda 

1 ExPL 1,000 ,000  

2 ExPL ,521 ,000 ,994 

ImobPL ,521 ,000 ,569 

3 ExPL ,520 ,000 ,850 

ImobPL ,520 ,000 ,523 

CompEnd ,998 ,001 ,437 

4 ExPL ,520 ,000 ,802 

ImobPL ,520 ,000 ,506 

CompEnd ,998 ,001 ,426 

EVEBITDA 1,000 ,021 ,413 

5 ExPL ,469 ,000 ,628 

ImobPL ,486 ,000 ,463 

CompEnd ,995 ,001 ,413 

EVEBITDA ,996 ,016 ,404 

ExAt ,894 ,020 ,403 
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6 ExPL ,468 ,000 ,597 

ImobPL ,486 ,000 ,440 

CmpEnd ,978 ,006 ,391 

EVEBITDA ,964 ,071 ,383 

ExAt ,682 ,001 ,399 

LiqSec ,706 ,004 ,393 

7 ExPL ,452 ,000 ,591 

ImobPL ,472 ,000 ,431 

CompEnd ,969 ,015 ,374 

EVEBITDA ,834 ,542 ,364 

ExAt ,628 ,017 ,373 

LiqSec ,225 ,000 ,392 

LiqCorr ,221 ,005 ,377 

8 ExPL ,457 ,000 ,602 

ImobPL ,475 ,000 ,434 

CompEnd ,973 ,017 ,374 

ExAt ,631 ,018 ,374 

LiqSec ,267 ,000 ,403 

LiqCorr ,255 ,001 ,383 

9 ExPL ,448 ,000 ,552 

ImobPL ,457 ,000 ,409 

CompEnd ,955 ,008 ,368 

ExAt ,542 ,003 ,371 

LiqSec ,261 ,000 ,399 

LiqCorr ,159 ,000 ,383 

LiqGer ,274 ,033 ,364 
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Tabela 74: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

Step  

Number of 

Variables 

Lambda df1 df2 df3 

1 1 ,569 1 1 216 

2 2 ,437 2 1 216 

3 3 ,413 3 1 216 

4 4 ,403 4 1 216 

5 5 ,393 5 1 216 

6 6 ,377 6 1 216 

7 7 ,363 7 1 216 

8 6 ,364 6 1 216 

9 7 ,356 7 1 216 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Tabela 75: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

Step Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 163,781 1 216,000 ,000 

2 138,367 2 215,000 ,000 

3 101,332 3 214,000 ,000 

4 78,917 4 213,000 ,000 

5 65,570 5 212,000 ,000 

6 58,033 6 211,000 ,000 

7 52,604 7 210,000 ,000 

8 61,492 6 211,000 ,000 

9 54,264 7 210,000 ,000 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Tabela 76: Wilk’s Lambda das Small Caps 3º trimestre 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

  

Test of 

Functi

on(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,356 219,461 7 ,000 
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Tabela 77: Resultado da classificaçãob,c,d das Small Caps 3º trimestre 

   CENTRO Predicted Group Membership 

   ,00000 1,00000 

Cases Selected Original Count ,00000 194 0 

1,00000 5 19 

% ,00000 100,0 ,0 

1,00000 20,8 79,2 

Cross-validateda Count ,00000 194 0 

1,00000 5 19 

% ,00000 100,0 ,0 

1,00000 20,8 79,2 

Cases Not Selected Original Count ,00000 92 0 

1,00000 0 7 

% ,00000 100,0 ,0 

1,00000 ,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 

the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,7% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,7% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 78: Resultado da classificaçãob,c,d das Small Caps 3º trimestre 

 

Classification Resultsb,c,d 

   CENTRO  

   Total 

Cases Selected Original Count ,00000 194 

1,00000 24 

% ,00000 100,0 

1,00000 100,0 

Cross-validateda Count ,00000 194 

1,00000 24 

% ,00000 100,0 

1,00000 100,0 

Cases Not Selected Original Count ,00000 92 

1,00000 7 

% ,00000 100,0 

1,00000 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 97,7% of selected original grouped cases correctly classified. 

c. 100,0% of unselected original grouped cases correctly classified. 

d. 97,7% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 


