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RESUMO 

 

 

Atualmente, nota-se uma intensa movimentação de capitais financeiros, seja por conta de 

fusões e incorporações de empresas, seja pela expansão natural do próprio capitalismo, 

levando então as organizações a buscarem alternativas de financiamento com menores custos, 

isso quando consideradas as taxas de juros praticadas por instituições financeiras. 

Concomitantemente a isso, autoridades monetárias, circunstancialmente buscam a redução das 

taxas de juros que norteiam a economia, no intuito de se atrair novos investimentos 

produtivos e ainda preservar aqueles existentes. De maneira até paradoxal, a redução das taxas 

de juros promulgada por autoridades, não exibe a mesma proporção de redução daquelas 

praticadas pelo mercado. Este aspecto leva os indivíduos, sejam eles gestores de 

investimentos ou não, a buscarem alternativas de investimentos que proporcionem ganhos 

monetários superiores àqueles que são fundamentados nas taxas estabelecidas pelas 

autoridades monetárias. Conciliando a busca de recursos por organizações e a busca por 

maiores ganhos monetários por parte dos investidores, o mercado de capitais se torna uma 

alternativa relevante. De modo a conseguir os melhores resultados nesse ambiente, há 

necessidade de se utilizar modelos e outros instrumentos que propiciem a melhor relação entre 

risco e retorno, haja vista que todo investidor emite ao menos alguma aversão ao risco. Vários 

são os instrumentos disponíveis para realizar essas relações, entretanto, muitos deles não 

acessíveis ao investidor na condição de pessoa física. E mediante esse aspecto, o modelo 

desenvolvido por Edwin Elton e Martin Gruber surge como alternativa a qualquer investidor, 

seja por suas características construtivas, seja por sua operacionalidade. 

 

 

Palavras-chaves: CAPM - Mercado Acionário -  Modelo de Elton e Gruber - Coeficiente 

beta - Perfis de Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the contemporary moment, there is an intense movement of financial capital, either because 

of mergers and acquisitions of companies, is the natural expansion of capitalism itself, thus 

leading organizations to seek alternative financing at lower costs, when it considered rates 

interest charged by financial institutions. Concurrent with this, monetary authorities seek to 

reduce circumstantially interest rates that drive the economy in order to to attract new 

investment in production and still preserve those existing. So even paradoxical, the reduction 

in interest rates promulgated by the authorities, does not display the same reduction rate from 

those practiced by the market. This leads individuals, whether or not investment managers to 

seek alternative investments that provide monetary gains in excess of those which are based 

on rates set by monetary authorities. Combining the search for resources by organizations and 

the pursuit of higher monetary gains by investors, the stock market becomes a relevant 

alternative. In order to achieve the best results in this environment, no need to use templates 

and other tools that provide the best balance between risk and return given that every investor 

emits at least some risk aversion. Several instruments are available to perform these 

relationships, however, many of them not available to the investor on the condition of an 

individual. And by this point, the model developed by Edwin Elton and Martin Gruber 

appears as an alternative to any investor, whether by their construction, whether for its 

operation. 

 

 

Keywords: CAPM - Stock Market - Model Elton and Gruber - beta coefficient - Profiles of 

Investors 
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INTRODUÇÃO 

Tema e Problemática 

 

Quando se argumenta sobre transação de  títulos e valores mobiliários, torna-se difícil 

dissociar da instituição denominada “bolsa de valores”, em função de ocorrer no ambiente 

dessa instituição um volume de transações de maior representatividade entre esses títulos.   

 

No que diz respeito ao surgimento dos processos de comercialização de títulos e 

valores mobiliários, não se tem por certo suas verdadeiras origens, embora alguns autores 

façam referência aos mercados de transações com mercadorias existentes na Grécia e em 

Roma. Nesse sentido, Pinheiro (2009) afirma que não há uma definição histórica clara sobre 

esse fato. Entretanto, defende que os mercados de títulos e valores mobiliários surgiram em 

épocas distantes. 

 

Quanto ao cumprimento de suas funções econômicas em momento contemporâneo, o 

mercado de títulos e valores mobiliários tem demonstrado consciência ao papel que representa 

na formação de poupança voluntária e na democratização do capital empresarial, exibindo 

isso através da modernização e ampla capacidade de adaptação às mutações mercadológicas 

(PINHEIRO, 2009). 

 

No aspecto social, o processo de democratização do capital tem ampla ressonância na 

política dos países, ao permitir que os consumidores tenham uma participação efetiva do 

enriquecimento de seus países (PINHEIRO, 2009). 

 

O fenômeno da globalização ampliou horizontes sociais e reduziu distâncias, deixando 

evidências de que os mercados financeiros desenvolveram bom nível de integração e, para 

ratificar esse aspecto, podem ser mencionados os trabalhos desenvolvidos por: Leite e 

Sanvicente (1994), Kohers T.; Kohers G. e PANDEY (1998). 

 

Pinheiro (2009, p.114) aponta quatro razões que proporcionam grande avanço ao 

fenômeno da globalização e, por ordem disso, acabam ditando as tendências dos mercados de 

capitais, que se apresentam assim: 
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i) as mudanças nos desejos dos consumidores de produtos financeiros, que passaram a 

exigir mais sofisticação e concomitante redução de custos;  

 

ii)  os mercados locais, que não teriam condições de atender às necessidades em 

termos de volume, preços e prazos, obrigando assim, empresas a buscarem novos mercados; 

  

iii) a revolução tecnológica e os avanços nos sistemas de comunicação, o que permitiu 

grande desenvolvimento nas transações com capitais;  

 

iv) flexibilidade e abolição dos controles de câmbio sobre os fluxos de capitais das 

economias. 

 

Também nesse sentido, o fenômeno da globalização emite sinais de ter contribuído 

significativamente com os processos de mudança no universo corporativo.  

 

A partir desse aspecto, muitos negócios deixaram de existir, o número de fusões e 

aquisições entre organizações tiveram sua base  expandida, o ambiente competitivo obrigou 

empresas a buscarem aperfeiçoamento tecnológico e, ainda, o aprimoramento nos modelos de 

gestão na expectativa de conquistar ganhos de produtividade (REVISTA FAE BUSINESS, 

n.10, nov. 2004). 

 

Mediante esse cenário é razoável admitir que haja necessidade de um volume de 

recursos monetários significativo. Uma fonte que exibe capacidade em fomentar esse 

processo reside nos recursos disponíveis do sistema bancário. No entanto, esses recursos 

exibem alto custo, obrigando as organizações a buscarem alternativas menos onerosas. 

 

Nessa direção, uma alternativa estratégica e considerada de baixo custo quando levado 

em conta o custo praticado pelos  bancos, consiste na oferta de ações ao público por 

intermédio do mercado de capitais. Quando se observa  o mercado de capitais no Brasil, nota-

se que num passado pouco distante, ocorreu uma redução do número de empresas de capital 

aberto em função da  austeridade política e monetária que o governo estabeleceu, elevando o 

custo do capital de modo a equilibrar a economia e determinar um controle inflacionário. 
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Segundo a Revista FAE Business (2004), o panorama no mercado de capitais sofreu 

mudanças e ganhou novo fôlego. Entretanto, a participação de investidores, especialmente 

pessoas físicas, ainda parece ser tímida quando se trata de investimentos  em fundos de renda 

variável ou diretamente no mercado acionário. 

 

Não se trata de um valor absoluto, mas existe a perspectiva de que apenas 5% dos 

brasileiros participam desse mercado. No intuito de promover uma mudança desse cenário, a 

Bolsa de Valores de São Paulo criou o projeto “BOVESPA Vai Até Você”, com a proposta de 

divulgar a importância do mercado de ações. 

 

Ainda nesse sentido, A Bolsa de Valores de São Paulo vem oferecendo atenção 

especial aos clubes de investimentos, entendendo que essa é uma maneira simples e fácil de 

investir em ações.  Interpreta-se por “clube de investimentos”, a reunião de um grupo de 

pessoas, amigos, colegas de trabalho, membros de entidades, para se investir numa carteira 

com diferentes ativos mediante uma estratégia e objetivos comuns.  

 

Os esforços nesse sentido têm proporcionado respostas significativas do mercado. 

Pequenos investidores têm buscado investimentos mais atrativos, haja vista que as alternativas 

de renda fixa nem sempre apresentam rentabilidade atrativa, em função de existir ao menos 

circunstancialmente, um declínio das taxas de juros (OLIVEIRA e PAULA, 2008). 

 

Em função desse cenário, instituições têm disponibilizado sistemas os quais permitem 

que ativos financeiros sejam negociados de maneira online
1
 isso permite agregar um público 

que se encontrava ainda pouco explorado: as pessoas físicas, posicionadas nas mais diversas  

faixas de rendas.  

 

Essas operações podem ser realizadas por intermédio de sites
2
 os quais tem a 

denominação home broker
3
, observando que estes canais permitem o acompanhamento e a 

                                                 
1
Online – Do inglês, o qual representa estar conectado, em linha. A esse texto, representa estar 

conectado com um agente financeiro por intermédio de computadores. 
2
 “É um conjunto de páginas harmonicamente interligadas, contendo informações, arquivos e 

documentos de uma entidade (pessoa, empresa, instituição, etc.), residentes em um endereço (domínio) dentro da 

Internet (servidor de hospedagem), que podem ser acessadas pela utilização de um navegador (browser)” 

Disponível em:<< http://www.weeb.com.br/home/content/view/38/60/>> Acesso em 28 ag. de 2011. 
3
 “Home Broker é o sistema que possibilita a negociação de ações e outros ativos financeiros 

diretamente através da internet” Disponível em: << http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+ 

Home+Broker.aspx>> Acesso em 28 ag. d 2011. 

http://www.weeb.com.br/home/content/view/38/60/
http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+%20Home+Broker.aspx
http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+%20Home+Broker.aspx
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negociação de ações, opções, câmbio e outros produtos financeiros, em tempo próximo ao 

real. 

 

As corretoras então começaram a investir nesses instrumentos e isso parece se  

justificar mediante a seguinte observação: 

 

Nos últimos anos, o interesse nos investimentos em renda variável vem aumentando 

dia após dia. Um dos principais motivos para o aumento desta parcela é que a taxa 

de juros tem mantido uma trajetória decrescente durante anos, diminuindo sua 

atratividade. Assim, os investidores estão cada vez mais atraídos por aperfeiçoar 

suas estratégias de investimento a fim de conseguir melhores retornos, estimulando 

os investidores buscarem modelos que moldem seus investimentos da melhor 

maneira possível (OLIVEIRA e PAULA, 2008, p.438). 

 

 

Mesmo diante de um cenário que sinaliza positivamente ao investimento no 

mercado de capitais, os indivíduos possuem ao menos alguma aversão ao fator risco e, 

diante desse aspecto, nota-se que os investidores buscam continuamente aprimorar suas 

estratégias de investimentos.  

 

 Problema de Pesquisa 

 

O estudo encontrado em Santos; Coroa e Bandeira (2008), conclui que a carteira de 

títulos pertencentes às empresas socialmente responsáveis obteve desempenho superior ao 

índice denominado ISE (índice de sustentabilidade econômica) por ocasião da aplicação do 

modelo de Elton et al. (2004), no período de janeiro de 2006 a setembro de 2007. 

 

Mediante esse cenário, estabelece-se a seguinte questão, o modelo financeiro 

desenvolvido a partir de Elton et al. (2004), é capaz de construir  carteiras de ações em que 

a relação de risco e retorno seja otimizada levando-se em consideração parâmetros 

qualitativos inerentes aos perfis de investidores tradicionalmente aceitos?  

 

 Objetivos Gerais 

 

i.) Discutir a capacidade preditiva do modelo de Elton et al. (2004), para a 

elaboração de carteiras de investimento com títulos de renda variável, quando considerados 

aspectos qualitativos inerentes ao perfil do investidor; 
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ii.)  Efetuar uma revisão bibliográfica das principais teorias que contemplam a 

moderna teoria de Finanças. 

 

 Objetivos Específicos  

 

Permitir  ao investidor, observar  a composição dos investimentos com renda variável 

baseado no modelo de Elton et al. (2004), considerando-se que o mesmo não disponha de 

instrumentos inteligentes (softwares)
4
, e até mesmo de um reduzido conhecimento teórico do 

mercado acionário. 

 

Justificativa 

 

Ainda que os meios de informação estejam cada vez mais acessíveis e de fácil 

transliteração ao uso do grande público, aspecto esse elucidado anteriormente, por ocasião da 

argumentação sobre home brokers, existe a crença que mesmo sobre a ampla orientação 

desses instrumentos, o investidor ainda tenha inúmeras indagações, sejam por ordem de seu 

perfil comportamental enquanto investidor, por não dispor de conhecimento teórico sobre esse 

campo ou mesmo por uma cultura inflacionária herdada do passado. 

 

Diante desses aspectos, existe a crença que, ao dispor de um modelo financeiro que 

pode ser operacionalizado a partir de um aplicativo de microcomputadores, e no caso de uma 

planilha eletrônica, o investidor estaria mais seguro de suas atitudes frente aos investimentos 

de renda variável.  

 

 Hipótese  

 

O modelo de Elton et al. (2004), quando apoiado ao modelo de Sharpe (1964), 

consegue produzir satisfatoriamente uma carteira de investimentos com títulos de renda 

variável. 

 

                                                 
4
 O termo software, do inglês, esta associado a  uma aplicação, um programa do computador, que 

permite executar uma determinada tarefa. Disponível em:<< http://www.notapositiva.com/trab 

_estudantes/trab_estudantes/tic/7softhard.htm >> Acesso em: 30 de set. 2011. 

http://www.notapositiva.com/trab%20_estudantes/trab_estudantes/tic/7softhard.htm
http://www.notapositiva.com/trab%20_estudantes/trab_estudantes/tic/7softhard.htm
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 Limitações do Estudo 

 

O estudo em questão tem como uma de suas propostas auxiliar o  investidor sobre  

suas escolhas de investimento no mercado de renda variável. Salutar também dizer que ele 

ainda deve procurar elementos complementares ao entendimento desse campo. 

 

 O processo não deve ser tomado no âmbito generalizado e nem tão pouco de ordem 

profissional, haja vista que o modelo em questão admite inúmeras simplificações. Além disso, 

não se levou em consideração aspectos tributários e outras taxas legalmente utilizadas no 

mercado acionário, que em caráter sugestivo, poderia ser desenvolvido em outros trabalhos. 

 

 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos.  

 

O capítulo 1 tem por proposta uma abordagem sobre os  aspectos históricos que 

circunscrevem o mercado de capitais, a estrutura das relações de incerteza e os riscos. 

 

O capítulo 2, contempla a fundamentação teórica referente à Moderna Teoria de 

Finanças acompanhada de um estudo aplicado a partir do modelo de Elton et al. (2004). 

 

 No capítulo 3, é apresentado o procedimento metodológico, os dados e instrumentos 

utilizados no estudo. 

 

 No capítulo 4, são apresentados os resultados empíricos acompanhados da discussão 

sobre os mesmos.  
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1. ELEMENTOS DOS MERCADOS DE CAPITAIS 

 

1.1. DESCRIÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 Segundo Salvatore (1977) e  Torri e Sousa (2001), o termo “mercado” está associado 

ao  local ou contexto, em que compradores e vendedores se reúnem para realizarem suas 

transações ou ainda trocas.                   

 

Em Houaiss (2001, p.78), uma das definições apresentadas ao termo “capital”  é 

estabelecida assim: “ dinheiro aplicável à produção ou renda.”  

 

Partindo dessas concepções, é razoável admitir que o termo “mercado de capitais” 

possa ser entendido como um ambiente onde compradores e vendedores de valores se 

encontram para compatibilizar suas trocas e produzir rendas.  

 

Para outro autor, “mercado de capitais” tem a seguinte definição: 

 

[...] um conjunto de instituições e de instrumentos que negociam com títulos e 

valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes 

compradores para os agentes  vendedores. Ou seja, o mercado de capitais representa 

um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de viabilizar  

a capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas 

(PINHEIRO, 2009, p. 174). 

 

 

Desse modo, o mercado de capitais deixa evidências em ser  um importante canal de 

captação de recursos que permite o desenvolvimento de empresas e que possibilita a formação 

da poupança privada.  

 

Aliado à característica anterior, o mesmo tem potencialidade para permitir e orientar   

“a estrutura de uma sociedade pluralista, baseada na economia de mercado, permitindo a 

participação coletiva de forma ampla na riqueza e nos resultados da economia” (PINHEIRO, 

2009, p.174). 

 

De acordo com Pinheiro (2009), organizações empresariais necessitam de recursos 

monetários para financiarem seus projetos, especialmente quando estiverem atravessando um 

período de crescimento. 
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 Pinheiro (2009), ainda amplia seu posicionamento no sentido de que,  mesmo os 

projetos de expansão, os quais  potencialmente possam exibir retorno superior ao custo de um 

empréstimo, o risco que envolve o negócio leva a recomendação de um balanceamento entre o 

uso de recursos próprios e externos. 

 

  Encontra-se em Kühl (2007), uma corroboração nesse sentido, e o mesmo apresenta  

uma abordagem resumida das formas de financiamento conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 

 Fontes de Financiamento para Empresa 

Fontes de 

Financiamento 

para Empresa 

Externas 
Passivo Circulante 

Exigível em longo prazo 

Próprias 
Capital 

Aporte de capital dos atuais sócios 

Abertura de capital 

Ações 

Preferenciais 

Ações ordinárias 

Lucros Retidos 

Fonte: Kühl (2007, p.51). 

 

Mediante o Quadro 1,  Kühl (2007) argumenta que as organizações empresariais 

realizam a captação de diversas fontes de recursos, entretanto, em seu momento inicial, 

frequentemente utilizam  apenas o capital dos sócios. Ainda sobre o Quadro 1, e em  

momento posterior, parte dessas organizações buscam fontes externas de financiamento. No 

entanto, essa ação acaba por reduzir sua própria capacidade de novos financiamentos externos 

e, dessa maneira, elevam seu nível de endividamento, que em algumas circunstâncias 

compromete a liquidez. 

 

Ao uso de fontes próprias, Pinheiro (2009) afirma existirem  melhorias no nível de 

endividamento, o que possibilita novas aquisições de recursos externos se houver necessidade. 

Em cenários os quais haja a necessidade de um fortalecimento da base do capital próprio, nem 

sempre os atuais acionistas conseguem fazê-lo, ou melhor, não conseguem  subscrever as 

ações de uma nova emissão a fim de fortalecer a base do capital próprio. Desencadeia, então, 
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a necessidade de buscar novos investidores por meio da operação de underwriting
5
 no 

mercado primário de ações (PINHEIRO, 2009, p. 179).  

 

Diante desse aspecto, Pinheiro (2009) oferece resumidamente algumas vantagens e 

desvantagens da venda de ações como fonte de captação de recursos para as organizações 

empresariais citadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 

 Vantagens e desvantagens de ações  como fonte de recursos 

Vantagens Desvantagens 

Não exigem encargos fixos para a empresa;  
Venda de ações ordinárias  estendem direito de voto e 

o compartilhamento de poder;  

Não tem prazo para resgate;  
Sua venda (ações) deve ser feita com expectativa de 

alto retorno básico;  

Proporciona ao investidor maior proteção contra os 

problemas inflacionários, pois a organização tem sua 

valorização baseada nesses índices.  

Os dividendos das ações ordinárias não são dedutíveis 

do cálculo de Imposto de Renda.  

Fonte: Pinheiro (2009, p.180) 

 

Para Pinheiro (2009, p.180), a decisão em buscar capital próprio por intermédio da 

emissão de novas ações, que serão adquiridas pelo público (mercado), é cercada de vários 

fatores,  alguns subjetivos, outros de maior objetividade, mas que de alguma forma o autor  

justifica assim: 

 

i) possível captação de recursos para realização de investimentos; ii)  reestruturação 

financeira (referente aos ativos e passivos); iii) elevação profissional da gestão;                               

iv)  institucionalmente, a imagem organizacional tem melhorias.  

 

Ao que foi exposto, o mercado de capitais deixa evidências de que pretende ocupar 

uma posição importante nos aspectos de  crescimento e desenvolvimento econômico, pois é 

                                                 
5
 Underwriting - Esquema de lançamento de ações mediante subscrição pública, para o qual a empresa 

encarrega um intermediário financeiro, que será responsável por sua colocação no mercado (BOVESPA, 2008 

p.43). 
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capaz de proporcionar às organizações empresariais a possibilidade de elevação do capital 

próprio e uma provável elevação nos níveis de produtividade.  

 

1.1.1. Bolsas de Valores 

 

Ainda no sentido do mercado de capitais, Carvalho e Stefani (2008) afirmam que o 

principal objetivo das bolsas de valores reside em proporcionar  um ambiente de negociação 

dos títulos e valores mobiliários de empresas, que são selecionadas mediante critérios 

específicos, de modo que possam participar desse mercado. 

 

Os autores acrescentam que as bolsas de valores ainda devem proporcionar  liquidez  

desses papéis, de modo que possam ser negociados rapidamente, ao preço justo de mercado, 

seguindo os princípios das leis da oferta e demanda. 

 

Quanto ao seu surgimento efetivo, é sempre arriscado especificar a data  de  

nascimento de uma organização institucional sem que haja um referencial histórico anterior  

consolidado o qual tenha sido  propulsor de  seu surgimento. Para Toledo Filho (2006) e 

Pinheiro (2009), o surgimento das bolsas de valores estaria configurado nessa condição. 

 

No campo de relação temporal, Mellagi Filho (1995) defende que o surgimento do 

mercado acionário remonta a época dos Gregos e Romanos.  

 

Diante da complexidade em se especificar uma data, talvez uma alternativa possa 

ser a identificação do período em que as práticas realizadas nas bolsas de valores tenham 

se intensificado e, a partir desse ponto, se estabelecer a fronteira de seu surgimento. Para 

Mellagi Filho (1995), essa fronteira adquire boa definição durante toda idade média até o 

século XVII, quando as funções das bolsas eram resumidas em comercialização (compra 

e venda) de moedas, letras de câmbio e metais preciosos.  

 

No âmbito internacional, Pinheiro (2009) aponta que o surgimento da primeira 

bolsa foi criada em Amberes, em 1531, e posteriormente emergiram as bolsas de 

Londres, em 1554, Paris, em 1724 e Nova Iorque, em 1792. Do ponto de vista  

cronológico, considerando o século XVIII, Pinheiro (2009) revela que essas instituições 

atingiram grande desenvolvimento mediante uma exigência da própria fé pública. As 
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mesmas obrigavam os banqueiros a fragmentar os empréstimos em títulos de 

participação.  

 

Pinheiro (2009) complementa essa abordagem no sentido de uma expansão das 

sociedades por ações, o que levaria as bolsas de valores a ocuparem um papel relevante 

na oferta e demanda de capitais, experimentando um importante desenvolvimento diante 

do emergente grupo de grandes companhias com características mercantis compostos 

pela Grã-Bretanha, em 1599; Países Baixos, em 1602; França, em 1717; Espanha, em 

1755. 

 

A partir do século XIX, as bolsas de valores ficaram restritas a sua atuação nos 

mercados de capitais assumindo apenas as negociações de títulos e valores mobiliários. 

 

1.1.2. Bolsa de Valores no Brasil 

 

De maneira geral, Moraes e Nunes (2010) afirmam  que a história do mercado 

acionário do Brasil  tem início em 1890, com a fundação da “Bolsa Livre”, a qual é 

considerada o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo. Entretanto, suas atividades tiveram 

encerramento  em 1891, devido à Política do Encilhamento
6
.  

 

Para Pinheiro (2009),  em 1895, é estabelecida a Bolsa de Fundos Públicos de São 

Paulo, que em 1934 mudou-se para o Palácio do Café e, um ano mais tarde, recebeu o nome 

de Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Em 1967, a bolsa passa a ter denominação de Bolsa 

de Valores de São Paulo, momento em que Moraes e Nunes (2000) sublinham ter ocorrido à 

implantação de tecnologias que ofereceram modernização ao seu sistema. 

 

A partir de 1986, iniciam-se os pregões da Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F) que, 

juntamente com a BOVESPA, em 2007, deram início à oferta pública de ações. Em 2008, a 

BOVESPA e a BM&F  se integraram, formando assim a  Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBOVESPA S.A.), e que veio ocupar a terceira posição mundial em valores de 

mercado (BOVESPA, 2009). 

                                                 
6
 Plano econômico conduzido por Rui Barbosa (1889-1891) em que se promoveu uma expansão 

exacerbada do meio monetário ocasionando elevada especulação na bolsa de valores (PRADO JR., 1985, p.220-

221). 
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Em 1968, é criado o IBOVESPA, índice da Bolsa, com o objetivo de  servir como 

indicador médio do comportamento do mercado acionário brasileiro. Desde sua  criação, a 

metodologia não sofreu  alterações e a sua composição tem retificações quadrimestrais com 

parâmetros estabelecidos para admissão ou exclusão de títulos (BOVESPA, 2009). 

 

1.1.3. Sociedade por ações 

 

Tem-se a perspectiva que ao se argumentar sobre mercados de capitais, 

especialmente as bolsas de valores, também há necessidade de exibir as correlações 

existentes a outras organizações, as quais são agentes integrantes desse contexto. A essas 

organizações, Ross; Westerfield e Jaffe (2009) denominam Sociedade por Ações. O 

entendimento que pode ser desprendido dessas sociedades é a de que são representadas 

por empresas, as quais possuem organização econômica de vários indivíduos.  

  

Como mencionado anteriormente, uma das questões centrais das atividades 

empresariais é a obtenção de recursos financeiros que, por sua vez, podem ter boa 

equalização por intermédio do mercado acionário. 

 

Admitindo-se que a organização tenha feito opção em participar desse mercado 

acionário, Jensen e Meckling (1976) argumentam que a empresa estaria vinculada a um 

conjunto de contratos no qual as mesmas deverão ter por premissa a busca contínua da 

maximização de riqueza aos acionistas por intermédio de decisões que conduzam a elevar 

o valor corrente de cada ação da empresa. 

 

Nessa perspectiva, um dos direitos  contratuais é o direito residual. Esse direito,  

se refere à participação acionária sobre os ativos existentes e os fluxos de caixa gerados 

pela empresa. Da relação estabelecida entre “principal” (acionista) e o “agente” (equipe 

gestora), cabe ao primeiro à competência em delegar alguma autoridade que seja 

favorável a si, e que deverá ser conduzida pelo agente (JENSEN E MECKLING, 1976). 

Visto que determinadas ações são conduzidas pelo agente, suas opções podem divergir do 

principal, e para esse entendimento Jensen e Meckling (1976) propõem um modelo sobre 

o entendimento do comportamento humano quanto a sua maximização da utilidade. Os 

autores expõem nesse modelo a ideia de que nenhum indivíduo deseja maximizar uma 
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função utilidade, a qual não seja  a sua própria, levando a crer que seu comportamento 

estará resignado a suas preferências e objetivos. 

 

 Na abordagem de Jensen e Meckling (1976), os acionistas podem desenvolver 

mecanismos que desencorajem tais ações por parte dos agentes, mediante incentivos e 

medidas de monitoramento e controle. Entretanto, esses procedimentos apresentam 

elevado custo. A esse conjunto de relações denominou-se agency costs que, na 

transliteração da língua portuguesa, pode ser interpretado por custos de agência. 

 

Okimura (2003) indica que os conflitos de agência são originados pela 

inexistência de contratos perfeitos e diante essa afirmativa emerge a possibilidade de 

perdas  residuais por parte dos acionistas. 

 

A esse ponto, uma arguição poderia ser feita? Qual a relação dos custos de agência 

ao ambiente dos mercados de capitais? 

 

Quanto a esse aspecto, Okimura (2003, p.21) assume a posição de que: “o 

mercado de capitais age como um mecanismo de governança nas empresas à medida que 

reage aos anúncios de prejuízos das empresas”. 

 

1.2  OS FENÔMENOS, INCERTEZAS E RISCO  

 

O debate entre estudiosos e acadêmicos sobre os fenômenos incerteza e risco é de 

grande extensão e, ao que infere a literatura, a trajetória da construção desses  conceitos 

parece estar remontado a um passado longíguo.  Concomitantemente a isso, também parece 

estar permeado, em todos os campos, de ações e atividade humana, assumindo  um caráter 

multidimensional. 

 

Para o aspecto multidimensional, Bernstein (1997, p.2) se posiciona do seguinte modo: 

“a capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar entre várias alternativas é 

central às sociedades contemporâneas”. 

 

Ainda nesse sentido, uma abordagem relevante  pode ser apresentada, ainda que de 

forma periférica, se considerada a pretensão central deste texto. 
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 Em Azevedo (2006) e Freitas (2010) é  citado o trabalho desenvolvido por  Hofstede 

(1980) – Culture’s consequences: international differences in work-related values 

(Consequências Culturais: As Diferenças Internacionais nos Valores Relacionados ao 

Trabalho), no qual os autores citados identificam que o fenômeno incerteza é um fator 

preponderante no entendimento das relações do mundo organizacional. 

 

Especialmente para Freitas (2010), o fenômeno da incerteza é capaz de emitir  

potencialidade de modo a desencadear um sistema normativo que regule  a conduta de 

indivíduos e  grupos sociais. 

  

Na abordagem de Turim (2007), a etimologia da palavra risco está assentada na 

palavra resecare, que em latim significa “cortar”  e da qual se fazia uso  em alusão às viagens 

marítimas sujeitas (arriscadas) a geografias submersas que cortavam os navios. Turim (2007), 

ainda expande sua abordagem e expõe  que a denotação mais comum sobre a palavra risco 

reside na possibilidade de algo ruim acontecer. No contexto de  modernidade se faz uso da 

expressão “incerteza mensurada”, do qual um entendimento de maior amplitude se segue. O 

termo mensurar também parece guardar alguma propriedade relacional à unidade de medida e, 

portanto, intui existir laços com o campo dos estudos matemáticos. Sem pretensões de 

percorrer o longo caminho cronológico das bases matemáticas que contribuíram para a 

construção dos conceitos de risco e incertezas, tem se a perspectiva que ao menos alguns 

apontamentos devem ser mencionados. 

 

Nesse sentido, Turim (2007), apresenta: 

 

 i) Blaise Pascal com auxilio de Pierre de Fermat formulam a teoria das 

probabilidades; ii) Edmund  Halley elabora um importante trabalho sobre expectativa de vida, 

contribuindo significativamente  ao estudo da precificação de apólices de seguros de vida. 

Essa teoria foi amplamente utilizada por seguradora a fim de calcular preços de todas as 

modalidades de apólice;  iii) Daniel Bernoulli desenvolve conceitos da teoria de utilidade; iv) 

Gauss  analisava como suas amostras se comportavam em termos de distribuição ao redor da 

média, sendo também ele o primeiro a analisar a frequência dos erros. 

 

Por fim, abreviando a trajetória dos matemáticos, Turim (2007) aponta  o trabalho 

estatístico desenvolvido por Galton  em 1876, e por esse exibir uma relação com o fenômeno 
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do risco, o mesmo  se alinha ao propósito que se pretende  discutir  no conjunto deste texto, 

explicitando assim: 

 

[...] sua importância na historia do risco está em suas descobertas no campo da 

estatística, a linha de regressão e a correlação. A linha de regressão explica o 

conceito de regressão a média, motivador de quase todo o tipo de previsão, a base 

para inúmeros estudos de análise de risco, a lógica que explica frases como “tudo 

que sobe tem que descer” e o porquê analistas dizem que o preço de um ativo está 

“esticado”quando ele sobe muito rápido (TURIM, 2007, carta 9, p.2). 

 

Dados esses aspectos e evidências, parece não existirem fortes obstáculos ao 

entendimento que o campo das Finanças, como parte integrante das atividades sociais, não 

estaria à margem do fenômeno risco e incertezas, especialmente quando se observa um tempo 

moderno e contemporâneo. Diante disso, existe então a perspectiva  de que alguma apreciação 

mais estreita se faz  necessária, de modo que se possa ter uma interpretação do fenômeno 

risco e incerteza no ambiente econômico-financeiro. Em continuidade à interpretação do 

risco, Garcia (1999) e Turim (2007) argumentam que  as primeiras abordagens sobre riscos e 

incertezas, se observado o campo dos estudos econômicos, estão remontadas ao tratado de 

John Maynard Keynes (1996).  

 

Antes mesmo de uma explanação pontual desenvolvida por Keynes (1996), quanto aos 

aspectos de risco e incertezas, mas que, no entanto, se apoia nesse mesmo autor, Garcia 

(1999) aponta duas condições as quais contribuem a compreensão daquilo que é denominado  

conhecimento incerto e conhecimento probabilístico. 

 

Esse aspecto parece ser relevante quando se pretende estabelecer a fronteira de 

separação entre os conceitos de risco e incerteza. Assim ele argumenta: 

 

[...] os agentes econômicos nada podem projetar para o futuro. Por ex., o jogo de 

roleta em um cassino não está sujeito à incerteza, pois há uma base científica para 

um cálculo probabilístico. Por outro lado, a projeção da taxa de juros no futuro ou a 

posição dos proprietários particulares de riqueza daqui a 50 anos, demonstra a ideia 

de conhecimento incerto, pois não existe qualquer base científica para um cálculo 

probabilístico (GARCIA, 1999, p.36). 

 

 
Observado isso, retoma-se a Keynes (1996), o qual argumenta existir uma diferença 

trivial entre os conceitos de risco e incerteza. Ao último, ele defende que a incerteza sobre um 
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determinado evento não envolve nenhum cálculo probabilístico
7
 (não seria possível atribuir 

qualquer quantificação), já para o conceito de risco, há que se existir uma base científica, ou 

melhor, a existência de um cálculo probabilístico para seu dimensionamento. 

 

Garcia (1999) indica ainda outro economista, Frank Knight, o qual tem boa 

aproximação do posicionamento de Keynes (1996), e para esse último, transcreve-se: 

  

[...] a incerteza refere-se a situações para as quais muitos resultados são possíveis, 

porém cada um deles apresenta possibilidades desconhecidas de ocorrência. Por sua 

vez, o risco refere-se a situações para as quais devemos relacionar todos os 

resultados possíveis e conhecermos a possibilidade de vir a ocorrer, apresentada por 

cada possível resultado ( GARCIA, 1999, p.36-37). 

 

Diante disso, então poderia emergir alguns  questionamentos. Considerando-se a 

década de 30, na qual  Keynes faz publicação de seu tratado (Teoria do Emprego, do Juro e da 

Moeda - 1936), quais seriam as bases que os agentes econômicos utilizariam para tomada de 

decisão para o futuro,  haja vista que, as decisões quanto ao futuro sempre foram necessárias 

nos ambientes sociais? 

 

Num momento contemporâneo, ao que se deve atribuir o uso de uma base 

probabilística (portanto assumindo a condição de risco) aos eventos que apresentam 

características de incertezas? 

 

Ao primeiro questionamento, Ferrari Filho e Araujo (2000) argumentam que, em uma 

economia de expectativas, na qual incerteza não pode ser adequadamente modelada de forma 

quantitativa, a tomada de decisão dos agentes econômicos são efetivadas a partir de um 

conjunto de convenções. Por convenções, Carvalho (1992, cap.30) apud Ferrari Filho e 

Araujo (2000) argumentam que, num processo de decisão,  no qual não se pode ser 

estabelecer premissas verdadeiras, o estado de confiança (uma convenção) torna-se fator 

imperativo. 

 

                                                 
7
 Segundo Garcia (1999), a interpretação que Keynes concebeu sobre  probabilidade, consiste na relação 

que existe entre dois conjuntos de proposições (as premissas e as conclusões) em argumentos não conclusivos 

que embora sejam racionais, não são capazes de revelar certeza demonstrativa. 
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Apenas com objetivo de estabelecer  o conceito de convenções,segundo o que 

denominou Keynes, Ferrari Filho e Araujo (2000) nos trazem um cenário característico, e 

dizem: 

 

[...] Por sua vez, a decisão de entesourar moeda, também uma convenção, permite 

manter liquidez e postergar as irreversíveis tomadas de decisões. Incerteza, portanto, 

é a razão para as pessoas referem moeda. Quanto maior a incerteza em relação às 

expectativas dos agentes econômicos, mais estes estarão inclinados a postergar 

decisões de gastos, e, por conseguinte, a preferência pela liquidez crescerá 

(FERRARI FILHO e ARAUJO 2000, p. 170). 

 

 

Para o segundo questionamento, Garcia (1999) aponta que a contribuição emergiu a 

partir da  formulação de alguns economistas neoclássicos sob a denominação HER (Hipótese 

das Expectativas Racionais). Para o autor citado, tal hipótese  revela que as expectativas 

podem ser potencialmente maximizadas quando os agentes econômicos  levam em 

consideração todas as informações disponíveis, inclusive  aquelas que têm orientação ao 

comportamento de políticas econômicas
8
. 

 

Diante isso, Garcia (1999) nos oferece uma posição que talvez possa constituir uma 

abordagem ainda mais elucidativa a luz de Simonsen (1986), assim: 

 

[...]a Hipótese das Expectativas Racionais parte de dois postulados dificilmente 

questionáveis: (a) ninguém de bom senso faz projeções erradas de propósito; (b) é 

fácil enganar a muitos por pouco tempo ou a poucos por muito tempo, mas não a 

muitos por muito tempo. Isso posto, a macroeconomia das expectativas racionais 

constrói um mundo em que os erros de projeção se devem exclusivamente a 

choques. Em essência, a HER equivale à ideia de perfeita previsão, onde os agentes 

econômicos são capazes de prever o futuro [...] (GARCIA, 1999, p.45). 

 

 

Compartilhado por Garcia (1999) e Turim (2007), a HER tem suas origens na Teoria 

dos Jogos, estudo desenvolvido por Von Neumann (1928)
9
. Segundo Turim (2007), o modelo 

de Von Neumann e Morgenstern (1953) se estabelece desta forma: 

                                                 
8
  Segundo Garcia (1999, p.44), a disponibilidade da HER é constituída em duas formas: a versão fraca e a 

versão forte. “ Para a versão  fraca, pode ser interpretado que os agentes fazem o melhor uso da informação 

disponibilizada. Nesse caso, os erros do passado deixam de influir nas expectativas do presente, uma vez que 

estes últimos são formados com base no conjunto de informações disponíveis hoje. Isso implica também que os 

agentes serão inibidos a cometer  erros sistemáticos.” Na versão forte, Garcia (1999) argumenta que as 

expectativas dos agentes propiciam  frequentemente acertar na média o valor efetivo da variável. 
 

9
   Diante os apontamentos de Almeida (2006), o marco inicial  da Teoria dos Jogos foi desenvolvido em 1928 

por Von Neumann, entretanto,  só iria assumir a condição de campo de estudo a partir da fusão ao trabalho, 

desenvolvido por Oskar Morgenstern. A resultante dessa fusão culminou no trabalho  The Theory of Games and 

Economics Behavior  (Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, com  primeira edição em 1944). 
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[...] a decisão dos jogadores definem o resultado deste. Com apenas a premissa de 

que os jogadores são agentes racionais, o resultado do jogo pode ser descoberto, 

mesmo sem saber qual a  decisão individual de cada jogador. Essa ferramenta 

possibilitou a analise de diversos eventos em economia cujo resultado antes eram 

incertos (TURIM, carta 9, 2007, p.2). 

 

Talvez a partir dessa concatenação, uma reflexão  sobre o tratamento da incerteza e 

risco em momento contemporâneo  possa ser  melhor interpretada. Diante das práticas 

observadas no momento contemporâneo, autores e pesquisadores deixam evidências de que 

admitem o conceito de Keynes (1996), no que diz respeito às incertezas. No entanto, dado a 

necessidade de se dimensionar essas incertezas a fim de tomarem decisões, absorvem a 

proposta de Von Neumann e Morgenstern (1953).  

 

Diante dessa interlocução de conceitos, é possível entender a indistintabilidade de 

tratamento dos fenômenos de incerteza e risco. Essa posição também é encontrada em Reilly e 

Norton (2008, p.163). Quando discorrem sobre risco e incerteza, eles afirmam: “Na amplitude 

da literatura financeira, os dois termos são comumente e indistintivamente utilizados.” 

 

1.2.1 Medidas do risco 

 

Para Bernstein (1997), a concepção do fenômeno incerteza é remota (antiguidade), e 

por assim ser, talvez não existissem instrumentos de medidas adequados a sua mensuração, tal 

como é realizado em dias atuais.  

 

Galdão e Famá (1998) e Securato (2007) argumentam ser possível uma atribuição 

quantitativa ao risco a partir do desenvolvimento do cálculo da Probabilidade e Estatística. 

Para Securato (2007), se admitido que P(F) é igual à probabilidade do fracasso e P(S) a 

probabilidade do sucesso, é razoável admitir que a soma dessas probabilidades resultem no 

total das possibilidades de ocorrência  de um determinado evento. 

 

Então: 

 

 

 

O risco então poderia ser observado nas seguintes relações: 
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    Ou ainda 

 

 

 

Recomenda  Securato (2007), que tais relações possuem maior aplicabilidade quando a 

identificação do sucesso e o fracasso forem evidentes, algo que nem sempre é possível se for 

considerado um grande número de casos.  

 

No ambiente da Moderna Teoria de Finanças, admite-se serem os elementos 

estatísticos,  variância e desvio padrão, as possíveis unidades de medida ao risco (GALDÃO e 

FAMÁ, 1998). 

 

1.2.2 Tipos de riscos 

 

Por ocasião de uma atitude de investimento em ativos, especialmente aqueles 

associados ao universo financeiro, Pindyck e Rubinfeld (2006, p.146) designam ativo assim:  

“ Um ativo é algo capaz de produzir um fluxo de dinheiro para seu proprietário.”  

 

Ainda nesse conceito, se for admitida uma classificação a esses ativos quanto  ao nível 

de risco,  Pindiyck  e Rubinfeld (2006) observam que os  ativos de risco são aqueles que 

possuem a capacidade de oferecer um fluxo monetário aleatório, ao menos em parte.Já os 

ativos sem risco e a produção do fluxo monetário são de conhecimento certo.  

 

Esses ativos podem assumir as mais diversas formas: ações, ouro, dólar e títulos 

privados (Certificados de Depósito Bancário - CDB), sobre os quais o investidor procura 

avaliar as condições de risco  de modo a tomar uma decisão (SECURATO, 2007). 

 

Para Securato (2007), o risco presente  no mercado financeiro pode ser 

conceitualmente dividido em duas formas: o risco diversificável e o risco não diversificável. 

A soma resultante dessas duas formas reflete  o risco total.  
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Risco diversificável (ou não sistemático) compreende os riscos que estão vinculados  

ao ativo, especificamente, e ao subsistema a que ele está inserido. Eles emergem de  fatos que 

atingem essencialmente a ele e ao universo que pertence. Ficam isentos os demais ativos e 

seus respectivos subsistemas (SECURATO, 2007).  

 

Risco sistemático (não diversificável) é aquele inerente ao ambiente econômico, 

político e social e que, de maneira ampla, se impõe a todos os ativos (SECURATO, 2007). 

 

1.3. ASPECTOS DE TOMADA DE DECISÃO EM CONDIÇÕES DE RISCO 

 

1.3.1 A forma como indivíduos tomam decisões em condições de risco 

 

Independente do momento histórico, contexto social ou  campo de conhecimento que 

esteja sendo investigado, os fatos que a humanidade  apresenta, levam intuitivamente a crer 

que, muitas decisões humanas  do  presente, ou ao menos algumas delas, sempre irão 

proporcionar reflexos de maior ou menor intensidade no futuro.   

 

Sobre esse aspecto, um interesse fica orientado ao conjunto do presente  texto e faz 

estabelecer uma questão: Quais seriam os aspectos que induzem um indivíduo  a determinar  

economicamente suas escolhas mediante condições de risco?   

 

Sob uma abordagem racional, espera-se que ao menos sejam conhecidos alguns 

parâmetros que norteiam o comportamento dos indivíduos nesse sentido ( em nosso contexto, 

os administradores e investidores). As ciências sociais  representadas pela teoria econômica e 

a pela psicologia experimental parecem ter alguma contribuição nesse sentido (GALDÃO e                

FAMÁ, 1998). 

 

Da teoria econômica fica a argumentação de que uma  parcela representativa de 

indivíduos possui aversão ao risco ( GALDÃO e FAMÁ, 1998; GARCIA, 1999; ODA, 2000). 

Então, Galdão e Famá (1998, p.3) afirmam que: “As decisões econômicas  tomadas por 

indivíduos, estão condicionadas especialmente a suas atitudes perante o risco.”  Pindyck e 

Rubinfeld (2006) ratificam que os indivíduos possuem aversão ao risco. Entretanto, as 

disposições em assumir tais riscos divergem na intensidade. 
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Sob o aspecto de comportamento racional, parece ser difícil discordar que os 

indivíduos na condição de consumidor ou investidor, desprezem suas restrições orçamentárias  

por ocasião da definição de suas preferências em relação a bens e/ou valores (PINDYCK e 

RUBINFELD, 2006).  

 

  Nesse sentido ressalta que:  

 

 As pessoas racionais processam as informações de maneira objetiva, e os eventuais 

erros cometidos na previsão do futuro são considerados erros aleatórios, fato que 

difere ao resultado da obstinada tendência para o pessimismo ou otimismo 

(BERNSTEIN, 1997, p.187).   

 

E continua: 

 

Elas respondem às novas informações com base em conjunto claramente definido de 

preferências. Elas sabem o que querem, e lançam mão das informações em apoio às 

suas preferências. Preferência significa gostar de uma coisa mais do que outra: o 

trade - off 
10

 está implícito nesse conceito. Trata-se de uma ideia útil, mas um 

método de medir preferências a tornaria mais palpável (BERNSTEIN, 1997, p.187). 

 

 

Tendo em vista os argumentos de Bernstein (1997), fica evidente que um 

comportamento de racionalidade aliado a determinados métodos é capaz  de medir os níveis 

de preferência dos indivíduos e, ao olhar do autor, isso é fundamental para a tomada de 

decisão. 

 

Segundo Galdão e Famá (1998), há evidencias de que os aspectos de racionalidade  

tenham emergido a partir  do desenvolvimento da teoria das decisões sob condições de 

incerteza de Von Neumann e Morgenstern (1953), em que  um dos pressupostos centrais está 

assentado  sobre a maximização da utilidade esperada.  

 

 Quanto ao  aspecto de medição de preferências, Pindyck e Rubinfeld (2006) 

defendem haver embasamento na teoria do comportamento do consumidor. 

 

Cabe observar que, a teoria do consumidor se constitui num modelo dotado de 

premissas simplificadoras e, como tal, não tem potencialidades para explicar as preferências 

                                                 
10

 Trade – off : Do inglês,trocar algo em detrimento do outro. 
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do consumidor em definitivo. Entretanto, confere certo grau de razoabilidade, ao menos é o 

que fica evidente quando observado o campo prático (PINDYCK e RUBINFELD, 2006). 

 

Pela proposição de Galdão e Famá (1998), a teoria da utilidade esperada de Von 

Neumann e Morgenstern (1953), se remonta   sobre um  conjunto de axiomas (especialmente 

quatro) e quando esse mesmo investidor apresenta compatibilidade com tais axiomas, é 

interpretado como um indivíduo  racional. Aos axiomas
11

 que foram mencionados, Galdão e 

Famá (1998), estabelecem a seguinte  estrutura: 

 

i)  Cancelamento: Fica proposto por Galdão e Famá (1998, p.4) que seja eliminado 

qualquer estado da natureza em que ocorram resultados iguais, independente da escolha que 

tenha sido feita. “Por exemplo, se A é preferível a B, então a possibilidade de ganhar A 

amanhã se chover (e de não ganhar nada, caso não chova) deve ser preferível à possibilidade 

de ganhar B se chover, porque as duas possibilidades geram o mesmo resultado (nada) caso 

não  chova amanhã.” 

 

ii) Transitividade: Caso A seja preferível a B e B preferível a C, pressupõe-se que A 

será preferível a C. A transitividade é uma premissa necessária para dar consistência às 

escolhas do consumidor ou investidor (GALDÃO e FAMÁ, 1998). 

 

 iii) Dominância: Para Galdão e Famá (1998, p. 4), “Se uma dada opção é melhor do 

que uma outra em determinado estado e pelo menos tão boa em todos os outros estados, a 

opção dominante deve ser escolhida.” 

 

iv) Invariância:  Galdão e Famá (1998, p. 4), revelam que, diferentes representações de 

um mesmo problema de escolha, resultam na mesma escolha, ou seja, “a escolha entre 

diversas opções deve ser independente da forma como estas opções são descritas”. 

 

  Para Galdão e Famá (1998), os dois primeiros axiomas buscam declarar a ordenação 

dos resultados certos em termos de preferência, e os dois últimos, associam a racionalidade na 

ordenação de resultados incertos. 

 

                                                 
11

 Axioma: Substantivo masculino, que se refere a uma premissa considerada verdadeira sem que haja a 

necessidade de demonstração (HOUAISS, 2001, p.48). 
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Diante desses axiomas, Galdão e Famá (1998), então, firmam ser possível o 

desenvolvimento da função utilidade para o indivíduo mediante o fenômeno do risco. 

 

Dado isso, tem se a perspectiva de que utilizando um cenário numérico, a abordagem 

pode incorporar  maior clareza. Para tanto, apropria-se do exemplo apresentado em Pindick e 

Rubinfeld (2006, p.137), e ainda outro, com boa semelhança, pode ser observado em Galdão e 

Famá (1998, p.4 ). 

 

 A Figura 1 (a), (b), (c) é a representante da abordagem e, mediante ela, espera-se  um  

entendimento de maior clareza sobre as diferentes atitudes dos indivíduos frente ao risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Curvas de preferências do consumidor em relação ao risco 

Fonte: Pindick e Rubinfeld (2006, p.137) 

 

Diante dos gráficos  apresentados  por Pindick e Rubinfeld (2006), Galdão e Famá 

(1998) oferecem uma contribuição a sua interpretação.  

 

A Figura 1 descreve algumas alternativas de preferência de um indivíduo quando o 

efeito risco estiver  relacionado.  

 

O arco OE, representa a função utilidade desse indivíduo, e observando de modo mais 

estreito essa função, é possível identificar os diferentes níveis de utilidade (eixo vertical) em 

função do rendimento (milhares de unidades monetárias – eixo horizontal).  

 

Na Figura 1(a), quanto ao nível de utilidade, Galdão e Famá (1998) argumentam 

ocorrer  um aumento no nível de utilidade de 10 para 16, e depois para 18, quando sua renda 

tem crescimento. Em contraposição a isso, o crescimento marginal da utilidade é decrescente. 
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Essa trajetória é observada do seguinte modo: de 10 (quando a renda aumenta de 0 a 

$10.000), estabelecida em 6 (por  ocorrência do aumento de $10.000 a $20.0000), e depois 

para 2 ( quando a renda aumenta de $20.000 a $30.000). 

 

Com o intuito de caracterizar o comportamento do indivíduo em função do risco, 

Pindick e Rubinfeld (2006) apresentam um cenário hipotético numericamente, o qual pode 

contribuir na inferência de algumas conclusões sobre o comportamento desse mesmo 

indivíduo. Se por suposição for admitido que esse indivíduo tenha uma renda de $ 20.000 e 

então oferecida a ele, a possibilidade de participação num jogo de uma determinada loteria em 

que houvesse 50% de chances em  conquistar $ 30.000,  e os restantes 50%, de fazer sua atual 

renda cair para $10.000. O que poderia então ser revelado a partir dos conceitos da teoria da 

utilidade esperada mediante tal cenário? 

 

Ao que revelam Galdão e Famá (1998), as considerações deverão se desencadear 

sobre o valor que o indivíduo dispõe  antes de qualquer aposta, ou seja, $ 20.000, e a 

respectiva utilidade 16 conforme  Figura 1 (a) ponto D. 

 

Observa-se na Figura 1(a) que o nível de utilidade associado à renda de $10.000 (caso 

ele perca ) é 10 (ponto A) e de 18 (ponto E) quando a renda for $30.000 (caso ele ganhe).  

 

Segundo Von Neumann e Morgenstern (1953), a unidade de análise do indivíduo 

frente ao risco é a utilidade esperada E(u), e existe a perspectiva que o indivíduo deseje  

maximizá-la. Um entendimento de utilidade esperada pode ser interpretado a partir de Galdão 

e Famá (1998), como sendo a soma das utilidades associadas a todos os possíveis resultados, 

ponderadas pela probabilidade de que cada resultado ocorra. 

 

Partindo então das posições de Von Neumann e Morgenstern (1953) e ainda  Galdão e 

Famá (1998), a utilidade esperada do indivíduo em questão, caso participe da loteria  será 

como se observa na figura antes apresentada, segundo a qual:  

 

  

 

Na Figura 1(a), a  utilidade marginal tem comportamento decrescente  por ocasião do 

aumento da renda. Pode-se  observar, então, que o indivíduo é avesso ao risco, pois iria 
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preferir uma renda certa de $20.000 com utilidade de 16 ao invés de apostar na loteria com 

probabilidade 0,5 em receber $10.000 e 0,5 de probabilidade em receber $30.000 com  

utilidade esperada de 14 (GALDÃO e FAMÁ, 1998). 

 

Para a  loteria descrita, e ainda dentro da abordagem argumentada por Galdão e Famá 

(1998), a Figura 1(b) revela que o indivíduo tem apreciação ao risco, pois teria preferência em 

apostar ( 0,5 x 3 + 0,5 x 18 ) com utilidade 10,5 a optar pela renda certa com utilidade 8. 

  

Por fim, e também observado por   Galdão e Famá (1998), na Figura 1(c), o indivíduo 

assume característica neutra com relação ao risco. Para ele, os acontecimentos são 

indiferentes mediante cenários certos e incertos com a mesma renda esperada. 

 

Rogers e Ribeiro (2004) oferecem, ainda,  outra forma de apreciação quanto à aversão 

ao risco de um indivíduo, mediante a caracterização das curvas de indiferença as quais 

relacionam a renda esperada em função de sua própria variabilidade. 

 

Apropria-se também da Figura 2, a partir de  Pindick e Rubinfeld (2006), e a mesma 

representa o comportamento de dois indivíduos, um com forte aversão ao risco Figura 2(a) e 

outro com baixa aversão ao mesmo fenômeno Figura 2(b). 

 

               

                                               

                                 

 

 

                

 

 

 

                 (a)           

Figura 2 – Curvas de Indiferença ao Risco 

Fonte: Pindick e Rubinfeld (2006, p.140) com adaptações 
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Para Galdão e Famá (1998), a Figura 2 (a) representa as atitudes de um indivíduo com 

aversão ao risco, pois um aumento no desvio de sua renda irá exigir um aumento significativo 

de sua renda esperada para que ele esteja numa situação de conforto com relação a sua 

posição inicial. 

 

Ainda sobre a Figura 2(a), Rogers e Ribeiro (2004) observam que a curva U3 propicia 

um maior nível de satisfação quando consideradas as curvas U2 e U1, pois para um mesmo 

nível de risco a renda esperada é superior às demais. 

 

Outra contribuição pode ser obtida em Ehrhardt e Brigham (2012), quando 

observados os prêmios pelo risco. O valor ofertado a alternativa U3 supera os valores de U2 e 

U1 dado um mesmo valor para o risco. Observa-se isso dos pontos A e S. 

 

Para a Figura 2 (b), Galdão e Famá (1998) defendem que o comportamento do 

indivíduo perante o risco é reduzido, haja vista que um dado aumento no desvio de sua renda 

implica num reduzido aumento dessa mesma  renda para que ele ainda tenha o sentimento de 

uma condição boa. 

 

Afastando-se de modo relativo da teoria econômica, Pinheiro (2009) expõe no   

Quadro 3  uma descrição do comportamento de investidores em função do elemento risco. 

 

Quadro 3 

Características dos principais perfis de investidor. 

Perfil Característica 

Conservador 

 

Tem por objetivo maior a preservação de seu capital. 

Procura por ativos com baixo nível de risco. 

Dispõe de pouca informação sobre o mercado. 

A parte substancial dos investimentos é em renda fixa. 

Uma oscilação negativa do investimento ocorre o abandono imediato do 

mesmo. 

Moderado 

O horizonte de tempo para os investimentos fixa-se em médio e longo prazo. 

Maior parte dos investimentos está concentrada em ativos de baixo  risco, a 

outra parcela se direciona a diversificação. 

Pesquisa em busca orientação financeira para tomada de decisões. Nas 

oscilações negativas ao investimento, permanece, mas analisa o cenário. 
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Arrojado 

 

Crescimento elevado do capital é o objetivo maior. 

O horizonte de planejamento do investimento é de longo prazo. 

Limita-se em 60% os investimentos em renda variável. 

Tem entendimento sobre o funcionamento do mercado e suas alternativas. 

Aceita oscilações negativas contando com ganhos no longo prazo. 

 

Fonte: Pinheiro (2009, p. 326) com adaptações 

 

 

Diante do Quadro 3, referenciado por Pinheiro (2009), tem-se a perspectiva que ainda 

outras considerações podem ser associadas ou mesmo agregadas às características 

mencionadas. 

 

 Ao perfil conservador, associa-se o investidor avesso ao risco, que à luz de  Ferreira et 

al. (2008), trata-se daquele investidor  que prefere obter retornos menores de modo assegurar 

uma tranquilidade quanto ao retorno esperado do investimento realizado. 

 

O mesmo autor observa que o investidor moderado é também interpretado por 

indiferente ao risco e, portanto, não teria restrições em investir em dois ativos com retornos 

semelhantes mesmo que um deles tenha volatilidade muito maior que o outro. 

 

Para o investidor arrojado, ou propenso ao risco, a característica mais evidente descrita 

por Ferreira et al. (2008) reside no aspecto de submissão a elevado grau de risco na 

expectativa de conquistar retornos elevados. 

 

Ao entendimento de Ferreira et al. (2008), o fator  risco, ainda é predominante na 

definição do perfil do investidor. No entanto, a reação de outras variáveis ou mesmo a 

combinação entre elas contribui ao entendimento do perfil  de cada investidor. 

 

Ferreira et al. (2008), destaca algumas dessas, assim:  

 

i) volume de recursos monetários que seriam disponibilizados ao investimento;  

ii) a expectativa do tempo de resgate ;  

iii) a rentabilidade que os investimentos  desse segmento podem oferecer.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1   TEORIA DE PORTFÓLIOS 

 

 Ao que a literatura financeira dispõe, existe um consenso entre acadêmicos e 

estudiosos desse campo, que o artigo intitulado, Portfolio Selection,  desenvolvido por  Harry 

Markowitz (1952), ocupa posição central  no contexto da Moderna Teoria de Finanças. Isso 

decorre em função das bases conceituais que nortearam essa teoria, especialmente quando 

observada a relação risco e retorno na composição de carteiras de investimentos. 

 

Na concepção de Markowitz (1952), o processo da construção de carteiras deveria se 

remontar,  inicialmente, sobre a dicotomia de dois parâmetros. O primeiro deles remete à 

experiência ou ainda, ao conhecimento prévio do analista ou gestor da carteira sobre um 

determinado mercado, de modo que possa determinar uma adequada escolha de títulos. Para 

Markowitz (1952), o gestor deveria ter boa percepção quanto ao desempenho que esses  

títulos  poderiam oferecer no futuro. O segundo parâmetro, Markowitz  (1952) aponta como  

dada uma perspectiva futura  de bom desempenho aos  títulos selecionados, bastaria apenas 

consolidar a carteira de maior adequação. 

  

Nesse sentido, Markowitz (1952) estabeleceu duas unidades  estatísticas de análise que 

seriam utilizadas no dimensionamento da relação risco e retorno. A primeira delas é a 

variância, a qual representaria  as dimensões do risco, e a segunda é o cálculo da média, 

representando a expectativa de retorno. 

 

Quanto aos efeitos do risco, especialmente os não diversificáveis, Markowitz (1952) 

argumenta ser aspecto de difícil eliminação. Entretanto, uma alternativa que potencialmente  

minimizaria seus efeitos seria a diversificação de títulos que compõem uma carteira de 

investimentos. 

 

Esse aspecto é interpretado por Ribeiro Neto e Famá (2001) como um processo de 

inserção racional de títulos ao portfólio. Por racional, fica o entendimento de que a 

diversificação deveria ser remontada, preferencialmente, em segmentos diferenciados de 

maneira  que os níveis de correlações entre os ativos fossem reduzidos (melhor se fossem 

negativas). 
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Ainda para Ribeiro Neto e Famá (2001), uma aquisição ampla de títulos com 

correlações positivas implica na ruptura do conceito central da diversificação, pois a elevação 

e/ou redução de algum deles sinalizaria a elevação e/ou redução de todos os demais.  

 

Outra abordagem mais específica sobre os benefícios da diversificação nos portfólios, 

poder ser interpretada a partir de duas facetas: a primeira, quanto à origem e abrangência 

geográfica a que os prováveis títulos pertençam, e a segunda, quanto ao reflexo a que o 

número de títulos participantes do portfólio pode contribuir para a diminuição do risco. 

 

Sobre a primeira posição, diversos estudos sobre  cointegração de mercados têm sido 

realizados no intuito de se identificar alternativas de maior eficácia  no tratamento da relação 

risco e retorno. 

 

Leite e Sanvicente (1994) contribuem  no sentido de que, outros mercados, os quais 

extrapolam as fronteiras geográficas em relação ao mercado local, devem ser levados em 

consideração  por ocasião das escolhas dos títulos, e dizem: 

 

[...]títulos de empresas locais tendem a variar em conjunto porque são afetados pelos 

mesmos fatores econômicos nacionais, tais como oscilações da oferta de moeda, 

taxas de juros, mudanças de política fiscal, e variações das taxas de crescimento da 

economia. Como consequência estatística, acabamos por observar elevados 

coeficientes de correlação entre o retorno dessas ações (LEITE e SANVICENTE, 

1994, p.117). 
 

Diante disso, Leite e Sanvicente (1994) deixam evidente que o plano de diversificação 

não estaria restrito apenas aos mercados domésticos. Os mercados de capitais existentes em 

outros países têm revelado ser uma alternativa com bom nível potencial para a melhoria do 

desempenho do processo de diversificação. 

 

Ainda sob o aspecto da melhoria de diversificação,  em outras praças temos: 

 

Na busca de melhores retornos e menores riscos, o processo de migração de capitais 

internacionais intensificou-se. Dados recentes da International Finance 

Corporation1 (IFC) indicam o aparecimento de um mercado de capitais mundial da 

ordem de 21 trilhões de dólares por volta do ano 2000. Neste contexto, os mercados 

emergentes latinos assumem crescente importância. Através da diversificação de 

seus investimentos nestes países, seria possível, para um investidor posicionado nos 

Estados Unidos e/ou Europa, obter nítidas vantagens na relação entre risco e retorno 

das suas aplicações (BRUNI; FUENTES e FAMÁ, 1998, p.2). 
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 Para Kohers T.; Kohers G. e Pandey (1998), a expansão da arena do mercado global 

permitiu que houvesse opções mais atraentes quanto à escala de diversificação. Mercados  

amplos
12

 conseguem uma diminuição incremental do risco mediante diversificação em 

economias de menor escala
13

, dado que a correlação entre tais mercados é considerada baixa. 

  

Outro posicionamento é identificado em Tambosi Filho; Imoniana e Garcia (2007), a 

partir do estudo realizado por eles no período de dezembro 1975 a  abril de 2000. O proposto 

por  esses autores reside em verificar se ocorreram eventuais  diferenças  no lucro das ações 

antes e depois da abertura dos mercados emergentes na perspectiva de identificar se houve  

condição de cointegração entre mercados.  

 

A resultante conclusiva do estudo revela que mesmo em condições de liberalização 

dos países emergentes, mudanças significativas no mercado acionário não foram 

identificadas.  

 

Na  argumentação de  Cassettari (2001), o método desenvolvido a partir das premissas 

de Markowitz (1952) desencadeou uma importante transformação  no campo das Finanças, 

estabelecendo  um marco inovador quando  consideradas as correntes mais tradicionais da não 

diversificação. 

 

 Isso ainda pode ser verificado assim: 

 

Sou a favor de concentrar meus investimentos tanto quanto o mercado permita [...] 

Supor que segurança consiste em se fazer pequenas apostas num grande número de 

companhias sobre as quais eu não tenho informações para fazer um bom julgamento, 

comparada a uma posição substancial numa companhia sobre a qual eu tenho uma 

informação adequada, parece-me uma caricatura de política de investimentos. 

(KEYNES, 1939, apud BERNSTEIN, 1992, p.48). 

 

 

Outra observação nesse sentido é encontrada em Loeb: “uma vez que você obtenha 

confiança, a diversificação é indesejável. Diversificação é uma admissão de quem não sabe o 

                                                 
12

 A nomenclatura mercado amplo foi delimitada geograficamente assim: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, 

Alemanha, França, Canadá, Suíça, Hong Kong, Holanda, Austrália, Singapura/Malásia, Itália, Espanha, Suécia e 

Bélgica (KOHERS T.; KOHERS G. e PANDEY, 1998, p. 447). 

  
13

 Idem, economia de menor escala: Argentina, Brasil, Chile, Jordânia, Coréia do Sul, México, Filipinas, 

Portugal, Taiwan e Tailândia (KOHERS T.; KOHERS G. e PANDEY, 1998, p. 447). 
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que fazer e um esforço para ter um desempenho médio” ( LOEB, 1935 apud  BERNSTEIN, 

1992, p.48-49). 

 

Ao que foi exposto por Keynes (1939) e Loeb (1935) apud Bernstein (1992), é 

possível estabelecer uma analogia de aproximação ao jargão “colocar todos os ovos no 

mesmo cesto” que, mediante os pressupostos estabelecidos a partir de Markowitz (1952), 

parecem perder representatividade quanto “boas práticas de investimentos”. 

 

O pressuposto central de Markowitz (1952), que contesta a centralização dos 

investimentos, se remonta ao aspecto de correlação. Como dito anteriormente, no conjunto 

deste texto, uma correlação positiva entre os investimentos que habitam o mesmo ambiente 

podem proporcionar ganhos, mas  também perdas significativas. 

 

Diante da argumentação sobre correlação, fica evidente que esse elemento é 

preponderante nos pressupostos defendidos por  Markowitz (1952) e, diante disso, se faz 

necessário identificar não apenas o elenco de  títulos que compõem uma carteira, mas também 

a proporcionalidade que cada um deles ocupará no conjunto. 

 

Como mencionado anteriormente, os postulados de Markowitz (1952), se remontam 

no instrumental matemático e estatístico. Diante disso, as identificações dessas 

proporcionalidades se dão em função desses instrumentos. 

 

Ao que  se refere o trabalho de Markowitz (1952) ficam nítidas as evidências que tal 

trabalho se propõe a sistematizar a construção de carteiras de investimentos e, sendo assim, 

permite que seja replicado o processo em inúmeras outras situações.  

 

Pela inter-relação desenvolvida entre sistematização e instrumental matemático, isso 

se aproxima de um modelo matemático. 

 

 Ao entendimento do termo “modelo”,  Stevenson (2001) afirma que um modelo pode 

ser um objeto qualquer que seja capaz de revelar, com razoável aproximação, o 

comportamento de situações cotidianas que nos cercam. Eles devem ter capacidade de 

expressar ou ao menos  nortear alguma conclusão sobre os problemas do cotidiano que estão 

sendo investigados. 
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Diante dessa posição, o trabalho de Markowitz (1952) exibe características de um 

modelo  por ter como unidades de análise  a média de retorno dos títulos de uma  carteira em 

estudo e sua respectiva variância assumiu a denominação de modelo de média-variância. 

 

Pode se admitir que qualquer modelo deve estar submetido a determinadas condições, 

de modo que possa ser testado empiricamente e diante dessa característica, o trabalho de 

Markowitz (1952) não está à margem dessa condição.  

 

Dado esse aspecto, as premissas admitidas em Markowitz (1952) podem ser elencadas 

assim: 

 

i) as únicas variáveis, que são apreciadas pelo investidor para avaliação de um 

portfólio, são o valor esperado de retorno (média) e a variância  (risco) sobre esses retornos na 

unidade de tempo de um período;  

 

ii) por ocasião da escolha de dois portfólios, de mesmo risco, os investidores se 

propõem a ter maiores ganhos,  então escolheriam o de retorno mais elevado;  

 

iii) os indivíduos possuem aversão ao risco e quando deparados com dois portfólios de 

mesmo retorno, tem apreciação por aquele de menor risco;  

 

iv)  os ativos são considerados divisíveis (infinitamente) e, portanto, existe a 

possibilidade dos investidores comprarem ou venderem qualquer fração deles;  

 

v) impostos e taxas serão considerados desprezíveis;  

 

vi)  existe uma taxa livre de risco;  

 

vii) não existe nenhuma divergência entre os investidores, no que diz respeito à 

distribuição das probabilidades de retornos dos ativos em análise, e, portanto, deve existir 

único conjunto de carteiras eficientes. 

 

Apropriando-se da primeira premissa de Markowitz (1952), um equacionamento 

matemático  pode ser apresentado: 
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O  retorno de um portfólio hipotético  p: 

 

                                              

 

 Onde:  

 

    

 

E ainda: 

 

 

 

 Para a variância (ou ainda o desvio padrão), do retorno de um investimento individual 

tem-se:  

 

 

 

 

  

Onde: 

 

  Pi = Probabilidade da taxa de retorno possível Ri 

 

 Antes mesmo do avanço à argumentação sobre variância (ou desvio padrão) dos 

retornos de uma carteira, ainda cabe uma breve apreciação sobre dois outros conceitos 

estatísticos que  são a covariância e  a correlação. 

 

 Assim:  

 



45 

 
A covariância dos retornos  é uma medida do grau em que duas variáveis 

movimentam-se juntas em torno de seus valores  médios individuais no tempo. Na 

hipótese de serem positivas, significa que as taxas de retorno de dois investimentos 

tendem a se mover na mesma direção em torno de suas médias individuais durante o 

mesmo período. Todavia uma covariância negativa indica que as taxas de retorno de 

dois investimentos tendem a se mover em direções diferentes em torno de suas 

médias durante períodos específicos. A magnitude dela depende das variâncias das 

séries individuais de retorno e também da relação entre essas séries. (REILLY e 

NORTON, 2008, p.145). 

 

 

 Para dois ativos, i e j, a covariância  das taxas de retorno pode ser estabelecida da 

seguinte forma: 

 

–                           

 

 A covariância é uma medida que pode ser afetada pela a variabilidade existente entre os 

dois índices de retorno individuais. Caso o valor assumido seja negativo, isso  indica a 

existência de uma relação negativa fraca entre os índices, levando-se a admitir que os dois 

sejam voláteis. Entretanto, poderia ser uma relação negativa forte se os índices fossem 

estáveis (REILLY e NORTON, 2008). 

 

  Diante a padronização dessa medida têm-se: 

 

     

          

 Onde: 

 

rij  é o coeficiente de correlação entre os retornos dos ativos i e j,  i  o  desvio padrão 

dos retornos referente ativo e i  e  j  o  desvio padrão dos retornos referente ativo j. 

  

 Uma alternativa à equação anterior seria: 

 

    

               

 Para o desvio padrão de uma carteira, Markowitz (1952) aponta: 
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 Onde: 

 

 port  é o desvio padrão da carteira, i  corresponde a proporção de um ativo individual 

na carteira, i 
2 

é a variância das taxas de retorno do ativo i e Covij a covariância existente 

entre as taxas de retorno dos ativos i e j, o qual também pode ser escrito assim: 

 

 Covij = rij i j 

 

 Dado o aspecto construtivo da fórmula, a mesma  sinaliza que o desvio padrão de um 

portfólio é uma função da média ponderada das variâncias dos títulos individuais adicionado, 

ainda  (+) das covariâncias existentes entre todos os títulos do respectivo portfólio (REILLY e 

NORTON, 2008). 

 

 Mediante Markowitz (1952), pode ser argumentado então, que a redução do risco 

diversificável pode se dar  a partir da inserção de títulos a uma  determinada carteira. 

 

 Para tanto, dois efeitos são observados: 

 

O primeiro é a variância  dos retornos do próprio ativo, e o segundo é a covariância 

entre os retornos desse novo ativo e os de cada outro que esteja na carteira. O peso 

relativo dessas várias covariâncias é substancialmente maior  do que a variância 

específica do ativo; quanto mais deles houver, mais isso será verdade. Isso significa 

que o fator importante a ser considerado quando adicionamos um investimento a 

uma carteira que contém vários outros investimentos não é a variância do próprio 

título novo, mas a sua covariância média com todos os outros investimentos 

(REILLY e NORTON, 2008, p.170). 

 

 

 Graficamente, a redução do risco diversificável ( não sistemático) se dá a partir da 

inserção de títulos a uma carteira, o que pode ser observado na Figura 3.  
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Figura 3 – Risco Total versus Número de ativos na Carteira 

Fonte: Bruni; Fuentes e Famá (1998, p.3) 

 

 A equação do desvio padrão de uma carteira explicitada  por  Markowitz (1952),  ainda 

pode assumir uma forma matricial (BRUIN; FUENTES e FAMÁ, 1998). 

 

                   

 

Onde: 

 

, i  é a proporção investida no ativo i, vari é a 

variância dos ativos i e covij a covariância entre os ativos i e j. 

 

Para Hieda e Oda (1998), uma vez determinados  os valores dos retornos e variâncias 

esperados para cada ativo, e ainda, as respectivas covariâncias para cada par de ativos, torna-

se possível construir diversas combinações de carteiras, observando-se, as variações de i.  

 

Isso pode ser representado a partir da Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

4 8 

Risco 

da carteira 

Risco não 

diversificável  

ou 

sistemático 

Risco diversificável  

ou não sistemático 

Número de ativos 

da carteira 

4 8 n 



48 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Possibilidades das curvas de risco retorno 

Fonte: Hieda e Oda (1998), com adaptações. 

 

Destacam ainda, Hieda e Oda (1998), que cada ponto contido na família das 

hipérboles  faz corresponder a uma diferente composição de carteira. Dentre as infinitas 

possibilidades, existe um conjunto de carteiras ótimas (não considerando o recurso de 

alavancagem), devendo  obedecer à seguinte restrição: 

 

  (todo capital deve ser aplicado) 

Considerando se: 0  i  1 (não alavancagem) 

 

Obedecidas as restrições estabelecidas por Hieda e Oda (1998), a família das 

hipérboles assume um aspecto compacto, o qual é exibido na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 – Região Factível 

                                    Fonte: Hieda e Oda (1998) 

 

Para Luce e Moraes Jr. (1979) e Hieda e Oda (1998), todo e qualquer ponto contido na 

região factível obedece às restrições. Considerando a hipótese de um investidor racional e o 

A 

S 

Retorno 

Desvio padrão 

Retorno 

Desvio Padrão 
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mesmo respeitando o limite da função dominância, existem então dois pontos  que merecem 

interesse e que são demonstrados na Figura 6. 

 

Ponto E: Exibe o menor valor ao risco (é o ponto de vértice da região hiperbólica)  e o 

ponto S: Expressa o valor de maior retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Uma aplicação ao principio de Dominância 

Fonte: Hieda e Oda (1998, p.4 ) 

 

Mediante a premissa de que as carteiras devem oferecer o maior retorno em função do 

diversos níveis de risco, Hieda e Oda (1998) interpretam que as carteiras com risco 

disponíveis na faixa entre E S, a de maior retorno estará posicionada em S e que se faz 

representar na Figura 7.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fronteira Eficiente 

Fonte: Hieda e Oda (1998) 

 

A curva produzida na Figura 7 é chamada Fronteira Eficiente de Ativos de Risco. 

Assume-se aqui essa denominação em virtude de ser o limítrofe das inúmeras combinações de 

carteiras em que seria  otimizado o retorno mediante o nível de risco envolvido.  
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Sob o aspecto racional, um investidor realiza suas escolhas a partir de seu perfil e 

independente de qual seja a esperança, e que maximize a utilidade da opção (LUCE e 

MORAES JR., 1979 e HIEDA e ODA, 1998). 

 

 Hieda e Oda (1998) observam que se forem efetuadas uma sobreposição de curvas de 

utilidade, de modo que uma ou mais faça tangência aos infinitos pontos  da curva de Fronteira 

Eficiente, seria possível identificar as possibilidades de carteira ótima
14

 frente ao 

comportamento do investidor. 

 

A ilustração da Figura 8 apresenta  com clareza essa condição. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 8 – Determinação da Carteira Ótima de Investidor diante a Teoria da  Utilidade 

            Fonte: Hieda e Oda (1998, p.5) 

 

Por todas as evidências expostas, as contribuições  de Markowitz (1952) quanto ao 

controle do fator risco, especialmente no que diz respeito ao universo das Finanças, parece ter 

sido  consolidado.  

 

Para tanto, Cassettari (2001) argumenta que o paradigma ingênuo em concentrar  os 

investimentos em  alternativas diferentes sem que haja adequação de suas correlações, parece 

ser uma atitude inócua frente o risco. 

 

                                                 
14

 Carteira ótima: Trata-se da carteira eficiente que ofereça o maior nível de utilidade para um dado 

investidor, ela pode ser identificada no ponto de tangência entre a fronteira eficiente e a curva de utilidade mais 

alta desse investidor (REILLY e NORTON, 2008, p.181). 
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Além dessa fronteira, nota-se que o tratado de Markowitz (1952)  irradiou influências 

para a construção de outros modelos de Finanças. A esse propósito, Tambosi Filho e Silva 

(2000, p.1), afirmam que: “Após o trabalho de Markowitz em 1952, intitulado de Portfolio 

Selection, diversos outros trabalhos surgiram, com a proposta de extensão ou simplificação da 

formulação original.” 

 

Para Nakamura (2009), a modelagem desenvolvida em Markowitz (1952) foi 

determinante para o desenvolvimento de outros modelos que se seguiram, os quais abordam o 

risco como principal fator de formação dos preços de ativos financeiros. 

 

2.2  CAPM – CAPITAL ASSET PRICING MODEL ( MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE 

ATIVOS  DE CAPITAL) 

 

Uma das questões centrais da teoria de Finanças está associada ao tratamento  da 

relação risco e retorno de  ativos financeiros. 

 

A literatura  também infere que, a partir de Markowitz (1952) foi possível mensurar as 

dimensões dessa relação fazendo uso de instrumentos matemáticos especialmente a estatística 

e aliado a isso, uma adequada diversificação de ativos. Ao proposto por Markowitz (1952), 

esses seriam os  componentes essenciais para minimizar os efeitos do risco. 

 

O processo de diversificação exige um instrumental matemático relativamente 

complexo, levando-se  a imaginar que o processo de cálculo ( a covariância entre títulos aos 

pares) seja um dos maiores problemas quanto à aplicação da metodologia desenvolvida em 

Markowitz (1952). Reitera-se que esse posicionamento é admitido quando se considera o 

período a que o estudo foi desenvolvido e os recursos tecnológicos disponíveis naquela 

circunstância.  

 

Com intuito de minimizar os cálculos, Sharpe (1964), com aderência de Lintner (1965) 

e Mossin (1966), apresenta uma proposta de  extensão ao trabalho de Markowitz (1952) com 

características simplificadoras, tomando a denominação de CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL (CAPM) – Modelo de Precificação de Ativos de Capital. 
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Mesmo antes de adentrar  a argumentação do CAPM, há a crença de que  o CAPM 

ainda tenha se inspirado em outro modelo, dadas as suas características construtivas. 

 

Esse modelo a que se fez referência, reside em Tobin (1958), o qual  possuía  vieses  

na teoria keynesiana e, em seu entendimento, seria adequada à existência de um ativo livre de 

risco na constituição das carteiras dado à preferência do investidor pela liquidez.  

 

Diante do aspecto simplificador e intuitivo, o CAPM passa a ocupar uma relevante 

função nas práticas analíticas da relação risco e retorno de um ativo sob a hipótese de um 

mercado em equilíbrio (RIBEIRO NETO; FAMÁ, 2001). 

 

Ainda sobre o entendimento do aspecto simplificador presente no modelo de Sharpe 

(1964), encontra-se uma corroboração  apresentada por Perlin e Ceretta (2004), que pode ser 

observada nas Figuras 9 (a) e 9 (b). 

 

 

                                                   

Figura 9 – Número de cálculos de covariância 

Fonte: Perlin e Ceretta (2004, p.3) 

 

A Figura 9 (a) se associa ao modelo de Markowitz (1952) e apresenta a configuração 

do número de covariâncias em função do número de ativos na carteira. A equação que 

proporciona essa configuração é descrita assim: 

 

 

Onde y é  o número de títulos em análise e n o  número de ativos que compõem uma 

carteira. 
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Para os autores, a necessidade de cálculos de covariância tem equivalência  a uma 

progressão aritmética com  n – 1 elemento, sendo o primeiro o valor 1 e o último              

observa-se também que a razão da progressão corresponde ao valor  de 1  onde, n  

representa o número de ativos na carteira. 

  

Segundo Perlin e Ceretta ( 2004, p.3), “O princípio por trás da soma de uma P.A. 

(progressão aritmética)  é que existem  somas iguais do último com o primeiro elemento, 

onde m é denotado como a quantidade de elementos na progressão aritmética. Para essa 

situação, o valor de m é equivalente a n – 1.” 

 

Quanto a  Figura 9 (b), Perlin e Ceretta (2004) apontam estar vinculada ao modelo de 

Sharpe (1964), e nela é perceptível a redução do número de covariâncias em função do 

número de ativos na carteira.  

 

Esse  aspecto  básico do modelo se dá em função de que todos os ativos possuem   

movimentos  alinhados ao comportamento do mercado, respondendo apenas à força desse  

índice único, diferentemente do modelo proposto por Markowitz (1952). Isso ainda permite 

dizer, que o número de covariâncias desencadeadas é igual ao número de títulos envolvidos na 

carteira.  

 

  Quanto  à teorização de qualquer modelo, existe a necessidade em se admitir algumas 

hipóteses. Para tanto, o modelo de  Sharpe (1964) assume as hipóteses que se descrevem: 

 

i) existe um número elevado de investidores de modo que nenhum deles possa exercer 

influencias relevantes ao mercado;  

 

ii) os investidores podem tomar emprestado ou emprestar a uma determinada taxa de 

juros que será igual para todos;  

 

iii) os ativos podem ser divisíveis infinitamente;  

 

iv) não há influência de impostos ou custos de transação;  
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v) a informação é disponível igualmente a todos;  

 

vi) as expectativas dos investidores são homogêneas.  

 

No que diz respeito ao valor da sensibilidade de movimentação dos títulos em relação 

ao mercado, ela pode ser dimensionada a partir do quociente entre covariância do ativo e 

variância da carteira de mercado, a que se denomina Beta (SHARPE, 1964). 

 

Essa relação pode ser representada assim: 

 

 

 

Sendo, Ri  o retorno do ativo em análise  e  Rm  o retorno do mercado. 

 

Dado que o modelo de Sharpe (1964) foi idealizado a partir de um ativo livre de risco, 

e sendo a medida de sensibilidade ao mercado (o valor de Beta), tal modelo se assemelha a 

regressão linear simples. A Figura 10 se propõe explanar essa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Analogia Matemática ao modelo CAPM 

Fonte: Hieda e Oda (1998, p.5) com adaptações 

 

A Figura 10 (a) caracteriza uma regressão linear e pode ser representada pela seguinte 

expressão: 
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Onde α é coeficiente linear e    coeficiente angular. 

 

Por analogia, pode-se  obter  a equação que melhor represente a Figura 11(b), o qual 

caracteriza a própria  função do modelo de Sharpe (1964) com adição do fator erro e expressa 

assim: 

 

 

 

 Sendo,    α = 0  e    i = 0,   

 

Pode-se obter: 

 

 

 

Onde E(Ri)  é a expectativa de retorno do ativo, Rf  a taxa livre de risco,  o  índice de 

correlação entre o retorno do ativo estudado e o mercado, Rm o retorno do ativo de mercado e 

i o erro da reta de regressão que representa o erro não sistemático. 

 

Uma síntese gráfica do modelo de Sharpe (1964), ainda é apresentada por  Penteado e 

Famá (2002). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 11- Linha de Mercados de Capitais 

Fonte: Penteado e Famá (2002, p.44) 
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Conforme Alcântara (1980), quando um mercado exibe  condições de equilíbrio, todos 

os títulos devem posicionar-se ao longo da linha de mercado de capitais (LMC), o qual pode 

se visualizada na Figura 11. Isso também implica dizer que a cov (Ri, Rm) = var (Rm) e, 

portanto,   Rm = 1. 

 

A partir dessa relação, pode se estabelecer o comportamento do ativo dada a resultante 

de beta e, nesse sentido, corrobora Alcântara (1980). 

 

 Para um  =1 existe uma correlação perfeita entre os retornos do ativo e os retornos 

do mercado, ou melhor, a variação do ativo ocorre no mesmo sentido e dimensão da variação 

do mercado. 

 

Já para um valor de  > 1, o ativo em questão assume característica arrojada. Em 

outros termos, o ativo terá a mesma trajetória do mercado, porém, com o percentual que 

exceder ao valor 1. A exemplo, um título com  = 1,6, caso o mercado tenha uma elevação 

em 10%, o referente ativo terá elevação em 16%, ocorrendo o mesmo efeito aos momentos de 

baixa. 

 

Quanto ao valor de  < 1, assume a  denominação  defensiva. Caso o mercado tenha 

uma queda em 8% e um ativo com  beta = 0,6, a redução do mesmo terá  reflexo em 60% da 

redução do mercado e, portanto, 4,8%.  

 

 Embora o modelo CAPM tenha assumido a condição de um dos pilares da Moderna 

Teoria das Finanças e ser uma referência a muitos estudiosos e acadêmicos, ele também é 

alvo de inúmeras críticas quanto à extensão de sua validação. 

 

Em Roll (1977) apud Nakamura (2009), se encontra a argumentação de que seria 

impossível observar a carteira de mercado empiricamente a partir do CAPM.  

 

Ainda nessa direção, Roll (1977) apud  Nakamura (2009) argumenta as razões pelas 

quais seria impossível observar a verdadeira carteira de mercado sob os aspectos implícitos 

que dela emana. Segundo o autor, uma carteira de mercado seria aquela formada por todos os 
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ativos financeiros potencialmente passíveis de serem negociados na economia de um país e, 

para tanto, escreve assim: 

 

[...] envolvem direitos primários sobre fluxos de caixa futuros, bem como outros 

ativos que representam riqueza do ponto de vista do investidor, tais como imóveis, 

obras de arte, raridades etc. É fácil perceber o quão difícil é, para não dizer 

impossível, do ponto de vista prático, construir a carteira de mercado, mesmo que 

periodicamente (NAKAMURA, 2009, p.69). 

 

O posicionamento deflagrado por Roll (1977) apud  Nakamura (2009), refere-se  ao 

CAPM como um modelo restrito a verificação da eficiência da carteira de mercado, e, 

portanto, apenas uma aproximação aos valores da carteira de  mercado e não  ao valor 

absoluto dessa mesma carteira. 

 

Para Perlin e Ceretta (2004), as premissas do CAPM assumem  formas extremamente 

simplificadoras quando comparadas ao comportamento real de mercado. Das premissas 

fixadas pelo CAPM, uma delas considera que o comportamento dos ativos obedece a uma 

distribuição normal de probabilidades, ou seja, a probabilidade dos rendimentos estarem 

acima ou abaixo da média é igual, dado que a distribuição normal possui características 

simétricas.  

 

Em continuidade a esse contexto, Perlin e Ceretta (2004) afirmam  existir evidências 

de que o mercado de capitais não se assemelha plenamente ao comportamento de uma 

distribuição normal. Em inúmeras situações, eles possuem excesso de curtose e ainda 

assimetria nas distribuições. 

 

2.3 O MODELO DE EDWIN ELTON E MARTIN GRUBER 

 

Tal como outros estudiosos supracitados, Elton; Gruber e Padberg (1976) ratificam 

também que  o trabalho Markowitz (1952) estabeleceu o marco seminal da  moderna teoria de 

carteiras. 

 

Para Elton; Gruber e Padberg (1976), o modelo  de Markowitz (1952) exibe ampla 

potencialidade. No entanto, argumentam também existir  alguns obstáculos ao se tratar de sua  

operacionalidade, especialmente se for considerado o momento de seu desenvolvimento e a 

disponibilidade de recursos tecnológicos. 
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Os obstáculos a que Elton; Gruber e Padberg (1976) apontam são: 

 

i) a dificuldade em se estimar os dados necessários ao seu procedimento 

(particularmente a correlação de matrizes);  

 

ii) O tempo utilizado e os custos para se gerar carteiras eficientes, já que as soluções 

devem considerar uma programação quadrática;  

 

iii) as dificuldades em se educar os gestores de carteiras para que entendam a 

relação risco e retorno a partir de covariâncias,  taxas de retorno e  desvio padrão.  

 

De outra forma, o modelo de Markowitz (1952) requer valores estimados das 

correlações aos pares de todos os títulos sujeitos a constituição da carteira.  O processo 

exige do analista o conhecimento quanto à construção e interpretação da matriz de 

variância-covariância e o fato torna-se ainda mais complexo quando se considera o número 

de títulos envolvidos (SAMANEZ, 2006).  

 

A esse aspecto, retomamos Perlin e Ceretta (2004), os quais apresentam o número 

de covariâncias  necessárias  para se contemplar  o modelo de Markowitz (1952).  

 

Representado a partir da fórmula y =  (n2 – n)/2, caso houvesse interesse em se 

investigar 30 títulos, seriam obtidas 840 covariâncias, considerando-se que a matriz obtida  

é simétrica,  efetivamente seriam consideradas 420 covariâncias.  Sobre o aspecto algébrico, 

isso se traduz em 30 equações acompanhadas de 30 incógnitas e, diante disso, o 

processamento dessas informações exige um trabalho computacional considerável.  

 

Observados esses obstáculos, ao olhar de Elton et al.  (2004), o processo de  

constituição de carteiras ótimas se tornaria facilitado aos gestores ou investidores,  caso eles 

fizessem uso de um número que fosse capaz de medir a conveniência em se incluir uma 

ação nessa carteira.  

 Para Elton; Gruber e Padberg (1976), se um  indivíduo admitir a existência de um 

ativo livre de risco e, ainda que o modelo de índice único15  seja capaz de descrever 

                                                 
15

 O conceito atribuído ao termo é de que os retornos dos títulos se elevam ou decrescem apenas por sua 

relação com o mercado de capitais, o qual é representado por um índice (SAMANEZ, 2006). 
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adequadamente a variação conjunta de ações, então o número de interesse aos gestores e/ou 

investidores passa a existir.  

 

 Corroborando nesse sentido, Samanez (2007) descreve que o retorno esperado e o 

risco de uma carteira quando se faz uso do modelo de índice único pode ser escrita assim: 

 

Retorno da carteira:  

 

Onde N é o número de títulos envolvidos. 

 

Variância (risco total):  

 

Onde   é o retorno esperado,  a variância da carteira, C  o coeficiente beta da 

carteira,  a variância de mercado e  a variância da carteira (risco específico 

diversificável da carteira).  

 

Assim: 

 

Para o beta da carteira:  

e 

Risco específico diversificável da carteira:   

  

Em que  representa a parte da variabilidade dos retornos de i não explicada pela 

variabilidade da carteira de mercado.  

 

A equação da variância possui dois elementos: ao primeiro atribui-se o risco de 

mercado e ao segundo, o risco específico. Caso seja empregado à mesma proporção em 

cada ativo, o segundo elemento pode ser escrito como sendo 1/N vezes o risco residual 

médio (SAMANEZ, 2007).  

   Assim: 
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Caso a carteira seja perfeitamente diversificada, ou melhor, exista um elevado 

número de ativos, o risco específico se aproxima de zero e sua variância será: 

 

 

 

Partindo do pressuposto que σ m  é constante, a contribuição que um ativo pode 

oferecer ao risco de uma carteira diversificada  se constitui especificamente pelo beta ( i)  

do   ativo  (SAMANEZ, 2007).  

 

Até esse ponto, têm-se a expectativa que a aplicabilidade do modelo de                   

Elton et al.  (2004),  fica restrito ao ambiente de investimentos com renda variável e sua 

correlação associada à algum índice representativo de mercado, o qual se permita 

identificar o valor de beta.  

 

O modelo proposto em  Elton et al.  (2004) fará uso das seguintes variáveis num 

intervalo de tempo: 

 

 o retorno esperado de cada ação, β i  coeficiente beta de cada ação, Rf  o retorno 

do ativo livre de risco, σ ei  risco diversificável de cada ação e σ M  o risco da carteira de 

mercado. 

 

Quanto ao aspecto construtivo da carteira ótima, há que se estabelecer um critério 

para inclusão das ações.  

 

Ao que se posiciona Elton et al.  (2004), esse critério se assenta no quociente entre o 

excesso de retorno e o valor de beta. Por excesso de retorno, entende-se a diferença entre a 

taxa de retorno esperado de uma ação analisada e a taxa de retorno de um ativo livre de 

risco. 

Para Elton et al.  (2004),  o quociente entre o excedente do retorno e o beta tem boa 

adequação ao processo de medição do risco mediante  sua   capacidade em medir o retorno 
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adicional de um título (além daquele oferecido por um ativo sem risco) por unidade de risco 

sistemático. 

 

É sobre esse aspecto que os investidores devem apoiar suas expectativas de retorno 

do investimento, já que existe o entendimento de que a outra parcela de risco, e no caso, o 

não sistemático, é atenuada pelo processo de diversificação eficiente ( ELTON et al. ,  

2004).  

 

  Interpreta-se a partir disso que, quanto maior for a resultante desse quociente,  

maior será a possibilidade do título participar da carteira ótima. Essa característica é 

importante quando se observa a expectativa dos investidores, pois é plausível admitir que os 

mesmos investidores desejem obter o maior retorno possível frente ao risco sistemático. A 

partir dessa observação, também é possível identificar os prováveis títulos que pertencerão 

à carteira, mesmo antes de seu  processo de otimização.  

 

Ainda sobre esse aspecto, o quociente entre o excedente de retorno e o beta é uma 

das medidas comumente utilizadas para avaliação de desempenho de carteiras, o qual é 

identificado na literatura de finanças por índice de Treynor. O referido índice  faz uso do 

valor de beta como medida de risco (risco sistemático),  sendo denominado no texto de 

Elton et al.  (2004) por índice de atratividade.   

 

Existe o entendimento de que, se um determinado índice é capaz de medir o 

desempenho de carteiras,  ele também deve ter potencialidade em apontar os títulos de 

melhor adequação à constituição de uma carteira.  

 

Matematicamente, esse quociente ou ainda índice é representado assim: 

 

 

    ..................................   [1] 

 

Onde: IA é o índice de atratividade de cada ativo,  a taxa de retorno esperado do 

ativo i,  Rf a taxa livre de risco e i o coeficiente beta de cada ativo i (variação esperada da 

taxa de retorno da ação i associada a 1% de variação do retorno de mercado). 
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Sobre as ações que potencialmente possam ser incluídas na carteira, Elton et al. 

(2004), esclarecem que se for efetuada uma classificação decrescente do índice de 

atratividade, caso uma determinada ação vier a ser incluída, todas as demais com quociente 

superior a essa também serão. 

 

Para determinação do número de ações que irão pertencer à carteira, Elton et al. 

(2004), apontam que dependerá de uma taxa de corte única (C*) , tal que todas as ações com 

índice de atratividade  maiores que  essa taxa serão incluídas e consequentemente as menores 

excluídas. 

 

Elton  et al. (2004) expressam a taxa de corte do seguinte modo: 

 

      ............................... [2]  

 

Onde: 

 

C*: Taxa de corte; 

 : Variância das taxas de retorno do índice representativo de mercado; 

 : Variância do movimento dos ativos não relacionados aos movimentos do índice 

representativo de mercado (risco não sistemático); 

i : Coeficiente beta ( expectativa de variação da taxa de retorno do ativo i para cada 

variação associada de 1% no retorno da carteira ótima); 

 : Retorno esperado do ativo i; 

Rf : Taxa livre de risco. 

 

Quanto à determinação da taxa de corte C*, inicialmente cabe argumentar que todos os 

títulos com índice de atratividade que estiverem acima desse nível serão integrantes da 

carteira ótima (ELTON et al., 2004). Segundo Elton et al. (2004), o valor de C* é calculado a 

partir das características de todos os títulos que pertencem a carteira, sendo ainda necessário 

considerar que existem números diferentes de títulos nessa carteira . 
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Partindo do pressuposto que os títulos são ordenados na forma decrescente em função 

do índice de atratividade, considera-se que o primeiro título da série Ci (para i =1) seja 

candidato a C*, adicione então C2 (para i = 2),  um terceiro C3 e assim por diante. 

 

Segundo Elton et al. (2004), a identificação do Ci ótimo ocorre quando todos os títulos 

utilizados  no cálculo de Ci tiverem índice de atratividade (IA)  acima de Ci, e todos os títulos 

não utilizados no cálculo de Ci tiverem índice de atratividade (IA) inferiores a Ci . 

 

Uma vez determinadoss os títulos que irão constituir a carteira, cabe  determinar os 

respectivos valores percentuais de participação. 

 

A essa medida, Elton et al.(2004) prescreve a seguinte relação matemática: 

 

      .......................................... [3] 

 

Onde: 

 

Xi: É o percentual dos recursos que serão investidos em cada uma das ações 

participantes da carteira ótima;  

 

e  ainda 

 

........................................[4] 

 

É também argumentado por Elton et al. (2004), que a expressão  [3] tem por finalidade 

normalizar os pesos de cada título de maneira que sua soma seja igual a um, isso assegura que 

o investimento dos recursos seja utilizado de maneira integral. 

 

Para a expressão [4], Elton et al. (2004, p.173) diz que : “indica a aplicação relativa 

em  cada título” [...]. Nessa condição, a variância residual de cada ação representado por 

, ocupa uma função importante na determinação do valor que será destinado a cada 

título. Elton et al. (2004), ainda sugere um conjunto de regras para a determinação das  ações 

que serão inseridas na carteira as quais são mencionadas da seguinte maneira: 
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Fase 1: Devem ser identificados os quocientes entre  os retornos excessivos e o beta 

das ações analisadas denominado em Elton et al. (2004) por índice de atratividade (IA), 

conforme pode ser observado na equação [1]. 

 

Dada à exposição do índice de atratividade (IA), fica implícito que o investidor não 

deve ter a expectativa de ser remunerado no seu investimento por assumir o risco 

diversificável (σei), dado que tal risco poderá ser eliminado mediante um processo de 

diversificação eficiente. 

 

Fase 2: Listar em ordem decrescente do índice de atratividade todos os valores por 

ação obtidos na fase anterior. Seguido a isso, calcula se o ponto de corte (C*) explicitado na 

equação [2], objetivando então selecionar as ações que irão compor a carteira ótima.  

 

Fase 3: Uma vez determinado os ativos que irão compor a carteira ótima, cabe então   

calcular o percentual que cada ativo irá utilizar do total de recursos disponibilizados ao 

investimento fazendo uso da expressão [3]. 

 

Por aplicação do método de Elton et al. (2004), identificam-se alguns trabalhos de 

resultados satisfatórios. 

 

Em Silva; Samohyl e Tambosi Filho (2001), identificou-se um grupo de ações cotadas 

no período de 1999 a 2000 e sugeridas ao processo de compra fazendo uso do CAPM. Após 

isso, foram submetidas ao método de Elton et al. (2004).  

 

Foi possível identificar nos percentuais a serem aplicados em cada título o retorno e o 

risco da carteira. Por resultado, o risco sistemático em relação à carteira representativa de 

mercado foi reduzido e os indicadores de desempenho Sharpe e Treynor revelaram ter 

desempenho superior a ela. 

 O trabalho desenvolvido em Dimitri e Stefani (2008), com cotações no período    

1999 a 2004, apresentou semelhança no que diz respeito aos objetivos e resultados ao trabalho 

de  Silva; Samohyl e Tambosi Filho (2001). 
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No estudo de  Santos e Armada (1997), foi avaliada uma amostra de seis fundos de 

investimento mobiliário para o mercado português no período de 1990 a 1994,  procedendo  a 

metodologia de Elton-Gruber  no sentido de avaliar o desempenho dos gestores destes fundos 

através da obtenção de medidas de retorno global e seletividade.  

 

Os resultados indicaram que os fundos obtiveram retornos globais positivos,  o que 

permite dizer que os gestores tiveram bom desempenho mediante  uso do método citado.  

 

2.3.1  Um Estudo Aplicado a partir do Modelo de Elton et al. (2004)  

 

Têm-se a perspectiva que a apresentação de um cenário, no qual o aspecto empírico do 

modelo seja aplicado a partir de valores numéricos, possa contribuir de sobremaneira ao seu 

entendimento.  

 

Mediante a isso, procurou-se desenvolver um estudo semelhante ao que se encontra 

em Tosta de Sá (1999), no qual se faz uma avaliação de ações procurando identificar aquelas 

que são subavaliadas e, portanto, sugeridas a compra, por intermédio do modelo CAPM de 

Sharpe (1964), e em seguida à construção da carteira ótima fazendo uso do modelo de Elton et 

al. (2004). 

 

Para tanto, fez se uso dos valores de fechamento das ações participantes do 

IBOVESPA no ano de 2006, extraído da base de dados Economatica. 

 

Observando os reflexos da inflação, os dados foram deflacionados pelo IGP-DI, já 

considerando a distribuição de proventos, totalizando inicialmente 58 observações.  

 

Por taxa livre de risco, foi adotado o valor  médio mensal SELIC
16

  do corrente ano, 

estimada em 1,2% ao mês, e quanto à taxa representativa de mercado, adota-se o IBOVESPA, 

o qual apontou uma taxa de 2,5 % ao mês e a variância com valor 49 unidades quadradas. 

Para o tratamento dos dados, se fez uso de uma planilha eletrônica. 

 

                                                 
16

 SELIC – Serviço de Liquidação e Custódia. A denominação taxa SELIC, é habitualmente utilizada 

para expressar a taxa que remunera os títulos governamentais. 
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Como anteriormente mencionado, pretende-se identificar as ações subavaliadas em 

relação à taxa representativa de mercado, as quais então possam ser sugeridas ao processo de 

compra e, eventualmente, vendidas em momento futuro ao valor justo, mantendo-se assim a 

expectativa de ganhos monetários. 

 

Mediante aos interesses de estudo, foram excluídos todos os títulos com retornos 

iguais ou inferiores a zero, perfazendo então 38 observações. 

 

Submeteram-se os títulos ao modelo CAPM com intuito de se identificar aqueles que 

estariam subavaliados e, adiciona-se a isso, a classificação decrescente dos índices de 

atratividade conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Índice de Atratividade 

 

 

Na coluna (7), da Tabela 1 estão identificadas as ações subavaliadas pelo o modelo 

CAPM, as quais são sugeridas ao processo de compra por parte dos investidores. 

 

 A coluna (8) tem por condição, apresentar os índices de atratividade (IA) em ordem 

decrescente de maneira que sejam submetidas ao modelo de Elton et al. (2004), para então se 

fixar efetivamente as ações da carteira. 
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A Tabela 2 apresenta a configuração de aquisição dos títulos e os valores resultantes 

quanto ao risco total, retorno e o valor de beta, todos  referentes à carteira. 

 

Tabela 2 

Demonstrativo da carteira ótima 

 

 

A Tabela 2 apresenta as ações e suas respectivas participações na carteira ótima, 

configurando-se da seguinte forma: Sabesp 28,8%; Cyrela Realty 10,6%; Lojas Renner 

37,3%; CCR  SA 18,5%; Lojas Americ 2,6% e Natura 2,3%. 

 

Por taxa de retorno da carteira, foi apontado o valor de 5,09%, a variância de 20,96 

unidades quadradas e o coeficiente beta 0,61.   

 

Observa-se ainda na coluna (2), que o valor do ponto de corte estabelecido é o último 

valor para Ci inferior ao índice de atratividade correspondendo ao título Natura (C6)  igual a 

2,9635.  

 

Na coluna (5), pode se observar o retorno esperado da carteira ótima, o qual é obtido a 

partir da seguinte equação:  

 

 =  
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Sendo  a taxa de retorno esperada para a carteira ótima Xi a participação percentual 

das respectivas ações na carteira ótima e   o retorno das respectivas ações na carteira ótima. 

 

Para a carteira ótima: 

 

 = 28,8. 5 + 10,6. 2,8 + 37,3. 6,3 + 18,5. 4,4 + 2,6. 4 + 2,3. 3,7 = 5,09%  

 

Quanto ao valor do beta da carteira, Silva; Samohyl e Tambosi Filho (2001), 

argumentam ser um aspecto relevante, haja vista que esse fato permite que seja elaborada uma 

análise da volatilidade dessa mesma carteira. Mediante o valor de beta obtido nesse estudo, a 

carteira exibe característica defensiva dado que o respectivo valor é inferior ao beta 

representativo de mercado de valor igual a um. 

 

A equação para o cálculo de beta pode ser apresentada do seguinte modo: 

 

 =  

 

Para Xi  o percentual de participação das respectivas ações e  o coeficiente beta  das 

respectivas ações. 

 

Para a carteira ótima ; 

 

 = 28,8. 0,3 + 10,6. 0,2 + 37,3. 0,3 + 18,5. 0,9 + 2,6. 0,8 + 2,3. 0,8 = 0,61 

 

Quanto a determinação do risco total da carteira: 

 

=  

 

Observa-se que a primeira parcela da equação do risco total ( , com  notificação 

), proporciona a identificação da variabilidade existente  entre o retorno da carteira 

ótima e a carteira representativa de mercado. Segundo Tosta de Sá (1999), as demais parcelas 

associam a variabilidade do retorno carteira ótima à variabilidade do risco residual de cada 

ação pertencente a carteira. 
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Têm-se então: 

 

= 0,61. 49 + 0,288
2 

. 102,01 + 0,106
2
. 96,04 + 0,373

2
. 73,96 + 0,185

2
. 29,16 +          

+ 0,026
2
. 166,41 + 0,023

2
. 57,76 = 20,96 

 

E por fim, avalia-se o desempenho da carteira ótima frente à carteira representaiva de 

mercado (IBOVESPA).  

 

Habitualmente a literatura de finanças faz uso do índice de Sharpe (IS) e o índice de  

Treynor (IT). Segundo Bruni et al. (2009), o índice Sharpe associa a rentabilidade  ao  risco 

total. Em outros termos, ele representa a rentabilidade  média excedente por unidade de risco 

total da carteira. Para esses autores, a rentabilidade média excedente é interpretada a partir da 

diferença entre a rentabilidade média da carteira e a rentabilidade do ativo livre de risco para 

o período em análise. Quanto ao  índice de Treynor, interpreta-se que é uma medida de 

excesso do retorno em relação ao valor de beta. 

 

Os índices que foram referenciados podem ser matematicamente representados assim: 

 

Desempenho da carteira ótima 

 

          e             

 

Para IS o valor do índice de Sharpe para a carteira, IT  o valor do índice de Treynor 

também para a respectiva carteira,  taxa de retorno esperada,   taxa do ativo livre de 

risco,  desvio padrão da carteira e o coeficiente beta da carteira.  

 

Para a carteira ótima constituída têm-se: 

 

       e         

Para a carteira do mercado: 
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        e         

 

Mediante os resultados obtidos, notifica-se que a carteira ótima tem desempenho 

superior a carteira representativa de mercado por ocasião da aplicação dos índices Sharpe e 

Treynor. 

 

Cabe ainda argumentar que, dentre os ativos submetidos ao modelo de Elton et al. 

(2004), os ativos presentes na carteira ótima se constituem no melhor arranjo quando 

observada a relação risco e retorno e, portanto, qualquer combinação diferente a essa carteira 

ótima irá proporcionar desempenho inferior. 

 

2.4 APT - ARBITRAGE PRICING THEORY ( TEORIA DE PRECIFICAÇÃO POR 

ARBITRAGEM) 

 

Dadas as características, a capacidade preditiva e as próprias críticas que contornam o 

modelo CAPM,  acadêmicos passam a considerar  alternativas a esse  modelo.   

 

É redundante argumentar, mas o objetivo central em que estudiosos e acadêmicos 

persistem ainda reside em identificar  novos ou ainda outros modelos financeiros que tenham 

melhor capacidade preditiva quando se trata da relação risco e retorno. 

  

 O modelo APT (Arbitrage Pricing Theory), desenvolvido a partir do Ross (1976), se 

constitui em mais uma  alternativa. 

 

Interpreta-se também em Ross (1976), que os fatores capazes de interferir com maior 

intensidade no fator risco sistemático, podem ser oriundos de fatores macroeconômicos  e 

setoriais. 

 

O modelo APT assenta-se então nos seguintes pressupostos: 

 

 i) dois ativos estando em equilíbrio e possuindo as mesmas  características de 

rentabilidade  e riscos devem ter o mesmo preço (não existir arbitragem); 
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ii) os mercados são eficientes e perfeitos;  

 

iii) investidores preferem sempre mais riqueza;  

 

iv) a rentabilidade de um ativo depende de um elevado número de fatores ou índices. 

 

Dados os pressupostos de Ross (1976), especialmente o último, fica evidenciado que 

esse modelo de precificação de ativos assume características multifatoriais. E somente por 

esse  único aspecto, ele já ocupa uma posição alternativa ao modelo CAPM de fator único, 

denominado assim por ser o beta o único fator utilizado na  medição da sensibilidade do ativo 

diante  das condições de mercado.  

 

Em síntese, o modelo de Ross (1976) pressupõe  que o retorno esperado dos ativos 

com risco é a resultante de uma combinação  linear de “k” fatores. 

 

Para Huberman (1982), a possibilidade de inserção de fatores ao modelo APT 

constitui-se num grande atrativo ou mesmo vantagem. Isso, diante da possibilidade de se 

realizar testes empíricos sem que haja centralização no portfólio de mercado, o que é 

frequentemente utilizado em outros modelos. 

 

Sob a argumentação de França; Raposo e Amaral (1999), o modelo de Ross (1976) 

não têm a propriedade de especificar a identidade e tão pouco a quantidade dos fatores de 

risco subjacentes a serem utilizados, mesmo diante da perspectiva de serem utilizados fatores 

macroeconômicos ou setoriais, como já dito anteriormente. Admitindo-se que a argumentação 

de  França; Raposo e Amaral (1999) possui um nível de consistência, é também plausível 

admitir que o modelo APT assuma um caráter arbitrário. 

 

Ainda no campo da inserção de fatores ao modelo de Ross (1976), uma apreciação 

relevante é encontrada em  Wei (1988). O mesmo autor também argumenta que um dos 

problemas associados ao APT está resignado a predeterminação dos fatores que o compõem. 

Para tanto, sugere a inserção do fator de mercado juntamente aos demais fatores usualmente 

utilizados para a estimação do modelo. A exemplo: variações do PIB, oscilações cambiais, 

taxas de inflação e outros. 
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Ao entendimento da contribuição de Wei (1988), em relação ao aspecto construtivo do  

modelo APT, duas considerações podem ser  desencadeadas. No que diz respeito a primeira, 

caso todos os demais fatores fossem mantidos, predomina o modelo multifatorial de Ross 

(1976), haja vista que a inserção ou exclusão de fatores conduz a estimativa de novas 

regressões, o que pode trazer contribuições a testes teóricos. Quanto à segunda, se todos os 

demais itens forem omitidos, irá predominar o fator de mercado e, sendo esse o único, o 

modelo incorpora características do CAPM. Tal aspecto tem uma apresentação interessante, 

pois a divergência, ou ainda a mobilidade, que o APT dispõe  em relação ao CAPM reside, 

especificamente, em utilizar outros fatores  diferentes do fator de mercado.  

 

Ao que foi exposto, é razoável considerar Varga (2001, p.1), que diz: “O gestor capaz 

de superar o mercado é aquele que tem acesso a melhores informações, e/ou tem modelos 

para mais bem processar as informações disponíveis para o público em geral.” E nesse 

sentido, interpreta-se que a capacidade  preditiva que o modelo APT pode proporcionar está 

correlacionada com a habilidade  técnica e os instrumentos que o   investidor ou o analista 

dispõem para determinar o número e a identidade dos fatores que serão utilizados.  

 

Mesmo diante das evidências que se apresentaram positivas frente ao modelo APT, 

cabe apontar o posicionamento identificado em Reilly e Norton (2008). Segundo Reilly e 

Norton (2008), o modelo multifatorial exibe um aspecto paradoxal,  pois de maneira 

concomitante, permite ao investidor inferir fatores, sem, contudo, existir uma ampla 

orientação teórica a elaboração do modelo no que diz respeito à verdadeira natureza da 

relação entre risco e retorno. E ainda uma complementação essa posição é mencionada assim: 

 

O APT abandona a noção de que existe apenas um portfólio certo para todos os 

investidores e o substitui por um modelo baseado na suposição de que alguns fatores 

macroeconômicos e específicos, influenciam o retorno de ativos e não importa quão 

diversificado está seu portfólio; não se pode evitar estes fatores. Por isso, os 

investidores irão especificar estes fatores de modo preciso, já que são fontes de risco 

inevitáveis. Uma compensação por estar exposto a estes riscos, através da posse 

desses ativos, vem em termos do retorno esperado. A exposição a estes riscos é 

medida pelo fator beta. Um investidor pode, assim, escolher seu perfil de risco 

sistemático e retorno, selecionando um portfólio particular com arranjo peculiar de 

betas. Isto permite a existência de uma indústria de informações, arbitradores de 

riscos e especuladores. Enfim, com diferentes tipos de investidores assumindo 

diferentes tipos de risco, aproxima-se do mundo real [...] ( MIRANDA e 

PAMPLONA, 1997, p.8). 

 

 

Sob o aspecto matemático, Ross (1976) expõe o modelo APT assim:  
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Onde R representa a taxa de retorno aleatória esperada do ativo, RF é a taxa livre de 

risco, i o coeficiente beta dos respectivos fatores 1, 2,... e (Ri – RF) o retorno de mercado que 

remunera a taxa livre de risco,  onde i assume os valores 1, 2, 3,...  

 

2.5 O MODELO 3-FATORES DE FAMA E FRENCH 

 

Ainda ao que se referem aos modelos fatoriais, Reilly e Norton (2008) afirmam existir 

uma variedade de especificações fatoriais empíricas, às quais são admitidas e utilizadas na 

prática.  

 

As características alternativas que cada modelo exibe, tenta-se identificar e relacionar 

um conjunto de variáveis econômicas que sejam suficientes para determinar as variações do 

risco de investimentos. Reilly e Norton (2008) argumentam que o conjunto dessas variáveis 

econômicas (que estariam ocupando a posição dos fatores de risco) estão vinculadas a dois 

grandes campos.  

 

O primeiro, ao campo da macroeconomia, que por sua natureza, tenta captar as 

variações mediante os retornos de investimento, os quais podem sofrer oscilações com o 

decorrer do tempo. A exemplo disso, pode-se mencionar: as variações do PIB e mudanças de 

taxas inflacionárias. Quanto ao segundo, pode advir do campo microeconômico. Nesse 

cenário, as características relevantes dos fatores recaem sobre o título em si. 

 

Destaca-se o tratamento de um modelo fatorial nesse campo, o trabalho de Fama e 

French (1993), em que além do retorno excedente a carteira de mercado e a característica de 

índice único desenvolvido por  Sharpe (1964), duas outras variáveis seriam inseridas a partir 

de testes multivariáveis (regressões múltiplas), sendo elas: o tamanho da empresa (valor de 

mercado do patrimônio liquido) e a resultante do quociente valor contábil e o valor de 

mercado do patrimônio liquido (Book-to-Market
17

-B/M).  

                                                 
17

 O termo Book-to-Market refere-se ao quociente obtido a partir do valor contábil da firma e o valor de 

mercado do patrimônio liquido. Disponível em:<< http://www.ventureline.com/accounting-

glossary/B/booktomarket-definition/>>. Acesso em: 12 de ago. de 2011. 

http://www.ventureline.com/accounting-glossary/B/booktomarket-definition/
http://www.ventureline.com/accounting-glossary/B/booktomarket-definition/
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A argumentação de Fama e French (1993), sobre a adoção desses parâmetros é a de 

que eles teriam condições mais significativas em explicar as variações dos retornos dos ativos, 

isso quando considerado o modelo de índice único. 

 

No sentido de se verificar a influência dessas variáveis sobre os retornos dos ativos, 

Fama e French (1993) examinaram o comportamento de um grande número de ações 

agrupadas em carteiras, replicando nessas os fatores de risco relacionados às variáveis: 

tamanho e índice B/M. Para a realização do processo empírico, os autores, primeiramente, 

fizeram a estimativa dos prêmios pelos fatores de risco e, num segundo momento, procuraram 

analisar o efeito desses fatores sobre os retornos das ações fazendo uso de regressões. Quanto 

ao intervalo de tempo da tomada de valores, ficou circunscrito a julho de 1963 a dezembro de 

1991. 

 

O referido modelo pode ser representado matematicamente segundo a expressão: 

 

 

 

Onde: 

 

RCi,t = retorno da carteira i, no mês t;  

Rmt = retorno da carteira de mercado no mês t;          

Rlrt = retorno do ativo livre de risco no mês t;  

SMBt = prêmio pelo fator tamanho no mês t (Small Minus Big ou a diferença entre a 

média de retorno das ações de empresas de pequeno porte e a média de retorno das 

ações de empresas de grande porte);  

HMLt = prêmio pelo fator B/M no mês t (High Minus Low ou a diferença entre a 

média de retorno das ações com alto índice B/M e a média de retorno das ações com 

baixo índice B/M);  

ei,t = resíduo do modelo referente à carteira i no mês t. 

Quanto aos resultados obtidos por Fama e French (2009), Mussa; Rogers e               

Securato (2009) corroboram em apresentar de maneira resumida tais resultados: 
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i) Em todos os fatores de risco, ou seja, mercado, tamanho  índice B/M, foram 

encontrados prêmios positivos;  

 

ii) Todos os fatores de risco, mostram serem significativos e deixam intenção de 

complementarem  na explicação das variações dos retornos das carteiras;  

 

iii) O modelo dos três fatores tem validade e fica recomendada sua utilização nas 

diversas decisões financeiras, exibindo superioridade ao modelo CAPM no que diz respeito à 

explicação dos retornos das ações no mercado norte-americano. 

 

2.6  MODELO CAPM CONDICIONAL 

 

O modelo CAPM desenvolvido a partir de Sharpe (1964), o qual incorpora também a 

denominação estático em função de oferecer o valor do beta apenas num intervalo de tempo 

definido, foi,  e ainda o é, de grande importância ao universo das finanças. 

 

Há também o entendimento de que o modelo mencionado foi alvo de inúmeras criticas 

dada sua real potencialidade preditiva em oferecer respostas consistentes na relação risco e 

retorno orientado pelo beta. 

 

Como já apontado anteriormente nesse texto, Roll (1977) apud Nakamura (2009)  faz 

referência  ao CAPM como um modelo restrito à verificação da eficiência da carteira de 

mercado. Esse, o autor defende ser de difícil construção, pois deveria conter todos os ativos 

passíveis de comercialização no mercado. Dado esse obstáculo, o benchmark utilizado pelo 

CAPM irá cumprir apenas uma aproximação de mercado impossibilitando uma apuração mais 

realística. 

 

Ainda sobre as limitações do CAPM, encontram-se os apontamentos, com boa 

aproximação, em Perlin e Ceretta (2004), Costa Jr. (2006) apud Tambosi Filho (2010), e tal  

argumentação se remonta sobre as premissas simplificadoras do modelo.  

 

Para os autores, o CAPM  considera  o comportamento dos ativos  uma distribuição 

normal de probabilidades, ou seja, a probabilidade dos rendimentos estarem acima ou abaixo 

da média são iguais, dado que a distribuição normal possui características simétricas. Para  
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Costa Jr. (2006) apud Tambosi Filho (2010), argumenta que existe a necessidade de 

estabelecer os limites inferiores da distribuição. 

 

Dados esses aspectos, Tambosi Filho e Garcia (2007) defendem a utilização de um 

modelo alternativo denominado CAPM condicional (o valor do beta teria variação ao longo 

do tempo), o qual tem produzido respostas mais consistentes a questões do universo de 

finanças que, até então, estariam ocupando lacunas. 

 

Nesse sentido, identifica-se um relevante trabalho em Tambosi Filho (2010), no qual 

faz uso do CAPM condicional desenvolvido por Jagannathan and Wang (1996) junto ao 

retorno de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno em relação ao mercado norte-

americano. 

 

Outro estudo parece ter boa relevância e se encontra no tratado de Fama e Macbeth 

(1973) apud Perlin e Ceretta (2004) e Pettengill, Sundaram e Mathur (1995) apud Perlin e 

Ceretta (2004), e está direcionado à Bolsa de Valores de São Paulo.  

 

Sua forma algébrica pode ser apresentada assim, segundo Perlin e Ceretta (2004): 

  

                 (1) 

     (2) 

 

Onde Perlin e Ceretta (2004) estabelecem a seguinte abordagem: 

 

O símbolo de Rjt apresentado na equação (1) é definido como o retorno efetivo da 

carteira j no tempo t, os valores de ajt são as constantes da equação, os valores de bjt indicam a 

relação do retorno com o valor do beta (βjt) da carteira j no tempo t, e o coeficiente cjt irá 

efetuar o teste  a relação do retorno do mercado com a variável em questão.  

 

As variáveis que se tem pretensão de serem testadas são: beta ao quadrado, risco não 

sistemático, grau de assimetria da distribuição, risco total e curtose. 

Para equação (2), acrescenta-se uma condição, de maneira que os coeficientes sejam 

mais bem detalhados ao desejado. O símbolo m toma valor 1 (um) quando o rendimento do 

mercado no tempo t estiver acima da taxa livre de risco do respectivo mês, e o valor 0 (zero), 
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quando o rendimento do mercado estiver abaixo da taxa livre de risco. Os coeficientes b1jt e 

c1jt denotam a relação quantitativa entre o retorno da carteira e, respectivamente, o beta e a 

variável para up markets, enquanto os coeficientes de b2jt e c2j t demonstram a relação entre o 

retorno do mercado e as variáveis para down markets (rendimento do mercado abaixo do 

rendimento da taxa livre de risco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Ao que se aprecia na literatura orientada à metodologia científica, o conceito de 

“método” exibe convergência entre diversos autores. 

 

Para Ruiz (1990),  o termo método se traduz na  trajetória das etapas fundamentais de 

uma pesquisa. 

 

De maneira  semelhante, para Lakatos e Marconi (1991) e Cervo; Bervian e Da Silva 

(2007), a terminologia método está associada ao conjunto de processos sistemáticos e 

racionais empregados na investigação que, com segurança e economia,  permite alcançar o 

objetivo e demonstrar a verdade.  

 

A literatura citada aponta a existência de um conjunto de métodos que são 

habitualmente utilizados ao tratamento científico nos mais diversos campos do conhecimento. 

Para Lakatos e Marconi (1991), o parâmetro que deve predominar na escolha de um desses 

métodos deve orientar-se pelo nível de alinhamento e adequação ao objeto de pesquisa. 

 

Ainda para Lakatos e Marconi (1991), quando um estudo se discorre a partir  de um 

conteúdo geral, consolidado, em sacrifício de  um  caso particular, específico, defronta-se com 

um método dedutivo. As autoras complementam que, o conhecimento, quando submetido a 

argumentos matemáticos, é caracterizado por dedutivo. 

 

O aspecto construtivo desse estudo possui viés matemático e tem,  por  marco inicial,  

o uso de  modelos do campo de finanças e, por  resultante,  a construção de carteiras de 

investimentos com orientação aos perfis de investidores. Então, por  analogia a Lakatos e 

Marconi (1991),  o método a ser utilizado se caracteriza por dedutivo.  

 

Como integrante dos processos sistemáticos associados ao método, esse estudo 

caracteriza-se  por exploratório. Essa posição se apoia em Gil (2002), o qual  defende que a 

modalidade exploratória tem por objetivo propiciar maior familiaridade com o tema a que se 

propõe um determinado estudo e exibe um grau de flexibilidade nas considerações do evento 

estudado.  

 Desse modo realizar-se-á uma pesquisa com aspecto qualitativo de forma 

bibliográfica e, posteriormente, uma pesquisa quantitativa utilizando o modelo de Elton et al. 

(2004). 
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3.1 Dados e instrumentos 

 

Quanto aos dados necessários à construção deste estudo, foram coletados 

separadamente, os valores de fechamento, das taxas médias mensais (Ri) e coeficiente beta 

das ações pertencentes a BOVESPA e ao IBOVESPA, que tiveram  participação  mínima em 

80% dos pregões realizados no período compreendido entre abril de 2006 a abril de 2011. 

 

 Objetivando evitar viés de seleção, conforme Sanvicente e Sanches (2002), foram 

escolhidas as classes; Preferenciais Nominativas (PN) e as Ordinárias Nominativas (ON) e, 

sendo apenas uma classe por ação e no caso, a de maior volume de negócios. Essa medida foi 

admitida  em função de algumas empresas exibirem mais de uma classe, totalizando então 89 

observações.  

 

Dos valores obtidos, foram considerados os ajustes de proventos e dividendos e, com 

intuito de minimizar os efeitos causados pelo processo inflacionário, optou-se em utilizar o  

IGP-DI (Índice Geral de preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getulio Vargas. 

 

Por índice representativo de mercado ou benchmark
18

,  adota-se o IBOVESPA 

também compreendido entre abril de 2006 a abril de 2011, o qual apresenta uma taxa média 

de 0,3% ao mês e variância de 50,4 unidades quadradas. O posicionamento por essa escolha 

se fundamenta na argumentação de que o IBOVESPA é o  principal índice da Bolsa de 

Valores Brasileira (BOVESPA, 2008). 

 

Quanto ao parâmetro do  ativo livre de risco (Rf), adota-se a taxa SELIC a qual  exibiu 

o valor médio de 0,9% ao mês  no período considerado. A taxa SELIC (Serviço de Liquidação 

e Custódia) é a taxa que remunera os títulos públicos federais. 

Com instrumento de coleta dos dados, fez-se inicialmente uso de uma base dados 

relacionais
19

 que interage continuamente com BOVESPA e outros índices de mercado 

(nacionais e internacionais), especialmente o IBOVESPA. 

                                                 
18

 Benchmark – Em finanças é interpretado como uma referência de investimentos. É um padrão contra 

o qual um título financeiro ou mesmo um conjunto deles é medido. Disponível em:<< http://financial-

dictionary.thefreedictionary.com/benchmark >>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
19

 A base de dados relacionais utilizada tem denominação de ECONOMATICA e é marca registrada da 

ECONOMATICA Software de Apoio a Investidores Ltda. 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/benchmark
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/benchmark


80 

 

 

Para o tratamento dos dados e elaboração das carteiras, é utilizada, uma  planilha  

eletrônica 
20

.  

 

Os modelos financeiros a serem utilizados neste estudo constituem-se  essencialmente 

no modelo CAPM de Sharpe (1964) para avaliação dos títulos e o modelo de Elton et al. 

(2004) para construção de carteiras ótimas. Por intermédio do modelo CAPM (1964), tem-se 

por objetivo estabelecer a dicotomia entre ações, identificando as que estão subavaliadas em 

relação ao mercado e, portanto, passíveis de serem adquiridas e eventualmente serem 

vendidas  num momento posterior  pelo valor justo, auferindo assim, ganhos monetários. 

 

A partir disso, se faz uso do modelo de Elton et al. (2004) para elaboração das 

carteiras  procurando aproximação dos perfis de investidores, sendo eles conservador, 

moderado e arrojado.  

 

  Ao perfil conservador, adjetivo atribuído ao indivíduo  avesso ao risco, será 

elaborado uma carteira a partir de ações participantes do IBOVESPA apenas, mediante o rigor 

metodológico que esse índice impõe aos títulos que dele pretendem participar. Segundo a 

BOVESPA (2008),  esses critérios são estruturados da seguinte forma:   

 

i) participar da relação de ações, cujos índices de negociabilidade somados 

representem 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; 

 

ii) ter  participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total; 

 

 iii)  negociada em mais de 80% do total de pregões do período. 

 

Então, mediante esses critérios, existe a perspectiva, ao menos em teoria, de que esses 

títulos tenham maior negociabilidade e acabem por inspirar  maior segurança.  

 

Quanto ao perfil moderado, far-se-á escolha das ações em função do coeficiente beta 

de melhor adequação, e esse aspecto se dá em função de serem utilizadas, ações pertencentes 

                                                 
20

  A planilha eletrônica a que se fez uso é o MS-EXCEL 2007, um aplicativo do software MS-OFFICE 

2007, o qual é marca registrada da Microsoft Corporation. 
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a BOVESPA e o IBOVESPA, haja vista  que esse  investidor exibe maior tolerância ao risco 

quando comparado ao perfil conservador.  

 

Para o perfil arrojado, as ações utilizadas pertencem apenas a BOVESPA, observando 

que esse perfil tem por objetivo obter maiores retornos, característica essa que também lhe  

infere uma exposição maior ao risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para estabelecerem-se os resultados, a Tabela 3 faz exposição do conjunto de ações 

pertencentes a BOVESPA e ao IBOVESPA. 
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Tabela 3 

Avaliação de ações pelo modelo CAPM 

 

Fonte: BOVESPA (com adaptações) 

 

Para a determinação dos títulos mencionados na Tabela 3, consideram-se algumas 

exclusões, sendo elas: as  ações com taxas médias de retorno negativas e, ainda, as ações de 

empresas pertencentes ao setor financeiro. 

 

No que diz respeito ao setor financeiro, Nagano; Merlo e Silva (2003) argumentam 

existir uma inadequação em incluir ações de tais empresas, quando se pretende desenvolver 

uma carteira ótima de títulos, pois a estrutura de capital dessas organizações apresentam  

aspectos diferenciados dos demais setores, especialmente, quanto aos níveis de 

endividamento.  

 

A luz do modelo CAPM de Sharpe (1964), identifica-se 23 títulos na condição 

subavaliada, ou seja, com taxa de retorno esperada pelo mercado inferior a taxa de 

remuneração desse mesmo mercado, perfazendo então 26% do total  de 89 qualificados. Esse 

cenário sugere aos investidores, a compra desses títulos assentados na perspectiva de venda 

futura por um  valor justo, obtendo assim,  ganho monetário. 

 

Sobre a percentagem de ações subavaliadas em relação ao total de qualificados, 

permite admitir que o mercado acionário foi permeado de um volume de vendas 
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significativamente superior ao volume de compras, mas que uma explanação de maior 

profundidade a esse respeito não cabe ao escopo deste trabalho.  

  

Ainda no âmbito do mercado acionário, podem-se citar títulos que tradicionalmente 

exibem forte demanda por aquisição, a exemplo, a Petrobras (PETR4) e Vale (VALE5), que 

ficaram exclusas do processo de análise em função de alguns aspectos.  

 

O primeiro título, por ter apresentado  uma taxa média de retorno negativa no período 

considerado e o segundo, exibiu taxa de retorno esperada pelo mercado, igual à taxa de 

remuneração do mesmo mercado e, portanto, sem margens para ganho monetário tornando-a 

indiferente ao processo de compra pelo investidor. 

 

Observa-se na coluna (4) da Tabela 3 que as ações, individualmente, apresentam 

coeficientes betas acima da unidade traduzindo assim um nível de risco sistemático  elevado. 

 

É também configurado na coluna (11), e ainda na Tabela 3, o índice de Treynor  

denominado por Elton et al. (2004) por índice de atratividade, ordenado na  forma decrescente 

e deixando prenunciadas as ações com potencialidade em pertencer às carteiras de 

investimento. 

  

Em continuidade ao estudo proposto, são apresentadas, nessa ordem, as carteiras 

referentes aos perfis de investidores, conservador, moderado e arrojado.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

Modelo de Elton-Gruber aplicado ao perfil conservador 
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A Tabela 4 contempla uma carteira constituída com ações pertencentes apenas ao 

IBOVESPA, aspecto esse que, ao menos em teoria, permite admitir maior negociabilidade, 

em virtude do rigor metodológico que se impõe aos títulos que desse índice pretendem 

participar e por essa razão presume-se haver aproximação ao perfil mencionado. 

 

Observando os valores da Tabela 4, a taxa de retorno da carteira é de 1,16% e, 

portanto, inferior à taxa de expectativa do título pertencente a Lojas Renner (LREN3). Caso  

fosse admitido apenas esse título, o risco total se constituiria em 285 unidades quadradas, ao 

passo que a carteira proporciona 188,37 unidades quadradas. Esse fato sinaliza os benefícios 

desencadeados pela  diversificação.  

 

Quanto à apreciação dos coeficientes betas, individualmente, as ações apresentam  

betas superiores à unidade (  >1), exibindo assim ampla volatilidade e, ao que literatura de 

finanças apresenta, trata-se de um valor adverso ao perfil conservador, pois o mesmo teria 

aproximação a valores defensivos: betas inferiores à unidade (  < 1).  

 

No que diz respeito à contribuição desses betas na constituição da carteira, esses 

assumem valores inferiores à unidade em detrimento das ponderações de participação. No 

entanto, cabe dizer que, quando considerado o conjunto (carteira), retoma-se o valor que  

transpõe a linha de mercado, seja por ocasião de sua elevação ou queda. Em outros termos, o 

valor de beta supera o valor 1.  
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Por se tratar de ações subavaliadas mediante o modelo CAPM, e o beta não ser um 

valor estático, é plausível imaginar que por ocasião de venda futura a valores justos, a 

volatilidade junto ao mercado seja reduzida. 

 

A Tabela 5 que se segue, deixa delineada a carteira orientada ao perfil moderado, 

constituída de ações pertencentes a BOVESPA e ao IBOVESPA. 

 

Tabela 5 

Modelo de Elton-Gruber aplicado ao perfil moderado 

 

 

Quanto ao perfil moderado, referenciado na Tabela 5, fez-se a manutenção dos títulos 

Lojas Renner (LREN3) e Sid Nacional (CSAN3), e adicionou-se a Grazziotin (PN), 

pertencente à BOVESPA. 

 

 Quanto ao critério de inserção desta última, levam-se em conta os títulos qualificados 

da BOVESPA, que possuem  coeficiente beta de valor maior ou igual a 1 e que, dentre as 

observadas, mostra a Grazziotin (PN), com a apresentação da melhor relação entre risco e 

retorno. Essa medida se discorre em função desse investidor exibir  maior tolerância ao fator 

risco, isso  quando se considera por referência um investidor conservador.  

 

Corrobora também com essa posição, o argumento de que, sendo inevitável a 

exposição ao risco sistemático, o qual  é medido pelo coeficiente beta, então: “ Um investidor 

pode, assim, escolher seu perfil de risco sistemático e retorno, selecionando um portfólio 

particular com arranjo peculiar de betas” (MIRANDA E PAMPLONA, 1997, p.8). 
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Por valores da Grazziotin (PN), tem-se: taxa média de retorno 1,23%, variância 238 

unidades quadradas e coeficiente beta 1,1, este último com volatilidade  próxima daquela 

atribuída ao  mercado. 

 

Nota-se que a taxa média de retorno Grazziotin (PN) de 1,57% é superior à taxa da 

carteira 1,49% e, caso o investidor adotasse apenas esse título, teria uma ganho aproximado 

de 5,4% em relação à carteira constituída. Nota-se também que haveria  uma redução na 

medida do risco, de 216,05 unidades quadradas para 201. Em contraponto, expõe-se  

eventualmente  a perda de liquidez em virtude do título não pertencer ao IBOVESPA. 

 

Embora os coeficientes betas sejam individualmente superiores a uma unidade,  as 

proporções das  participações acionárias tornaram tais valores inferiores a uma unidade e, por 

fim, o coeficiente beta da carteira no valor 1,12 revelou ter  aproximação ao coeficiente beta 

de mercado. 

 

Mediante a característica de tolerância ao fator risco que o investidor moderado 

possui, e à reduzida margem do coeficiente beta da carteira  em relação ao mercado, pode 

sinalizar a manutenção dessa carteira pelo investidor por algum tempo. 

 

 Ao último perfil proposto, os dados da carteira são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Modelo de Elton-Gruber aplicado ao perfil arrojado 
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Quanto aos títulos que estão submetidos à constituição da carteira do perfil arrojado, 

todos são pertencentes a BOVESPA, mediante a expectativa que esse investidor  mantém 

sobre a relação risco e retorno. Em outros termos, se dispõe a correr riscos de maior 

intensidade e, por conta desse aspecto, também exige taxas de retorno mais elevadas, quando 

observados os perfis anteriores. 

 

Mediante esse aspecto, são identificadas as ações: Ferbasa (PN), Eternit (ON), 

Grazziotin (PN) e João Fortes (ON). Individualmente, as taxas médias de retorno dos títulos 

mencionados apresentam valores superiores quando se observa os demais títulos, sejam eles 

pertencentes a BOVESPA ou ao IBOVESPA, destacando João Fortes (ON), com o valor 

3,57%, variância de 326,89 unidades quadradas e coeficiente beta 1,5, valores esses que 

evidenciam o perfil arrojado. 

 

Quanto à constituição da carteira, o título João Fortes (ON), apresenta forte 

representatividade, seja na proporção ocupada, 61,4%, seja no risco total da carteira de 123,4 

unidades quadradas de um total de 234,25. Aliado a isso, o  coeficiente beta, expressa 0,92, 

valor esse que, isoladamente, se aproxima da carteira de mercado enquanto a somatória dos 

demais não ultrapassa o valor de 0,5. 

 

Quanto  ao conjunto de carteiras, todas apresentaram coeficientes de beta superiores a 

uma unidade, tornando evidente que o período analisado foi cercado de ampla volatilidade no 

mercado acionário. No entanto, esses coeficientes revelam  o verdadeiro risco dos títulos, pois 

a  outra parcela, o risco não sistemático, é minimizado pela diversificação. 

   

Ainda nesse sentido, cabe argumentar sobre a carteira orientada ao perfil conservador, 

pois a relação risco e retorno exibiu descompasso quando comparado aos valores do perfil 

moderado. 

 

Os valores obtidos no perfil conservador se constituem assim: a taxa de retorno da 

carteira ficou estabelecida em 1,16%, coeficiente beta 1,36 e risco total de 181,03 unidades 

quadradas, enquanto o perfil moderado exibe retorno da carteira 1,30%, coeficiente beta 1,09 

e risco total da carteira de 148,04 unidades quadradas.  
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Existe, então, a perspectiva que o investidor moderado obteve ganhos relativos por 

assumir o risco de inserção de mais um título na carteira e ainda não se conter às fronteiras do 

IBOVESPA apenas.   

 

Mediante o cenário numérico, seria plausível ofertar a carteira de orientação moderada 

ao perfil conservador. Entretanto, essa conduta não é assumida neste estudo em função de ter 

sido considerado o aspecto qualitativo desse último perfil que se assenta no fator 

confiabilidade e segurança. 

 

E, por fim, avalia-se o desempenho das carteiras frente a carteira representativa de 

mercado (IBOVESPA). Habitualmente, a literatura de finanças, faz uso dos índices: Sharpe 

(IS) e Treynor (IT). Segundo Bruni et al. (2009), o índice Sharpe associa a rentabilidade  ao  

risco total. Em outros termos, ele representa a rentabilidade  média excedente por unidade de 

risco total da carteira. Quanto ao  índice de Treynor, interpreta-se que é uma medida de 

excesso do retorno em relação ao valor de beta. 

 

Os índices que foram referenciados podem ser matematicamente representados assim: 

 

          e             

 

 Em que IS é o índice de Sharpe, IT  o índice de Treynor,  a taxa de retorno esperada 

da carteira,   a taxa do ativo livre de risco,  o desvio padrão da carteira e  o coeficiente 

beta  da carteira.  

 

Quanto à carteira de  mercado 

 

          e           
–

  

 

A resultante dos índices de Sharpe e Treynor apresentam valores negativos em função 

do título livre de risco adotado apresentar valores superiores aos valores de mercado, no 

período considerado. 
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Para o perfil conservador 

 

          e           
–

  

 

Quanto ao perfil conservador, mesmo sob condições restritivas, o modelo de Elton et 

al. (2004), propiciou obter valores dos índices de desempenho superiores ao mercado.  

 

Para o perfil moderado 

 

          e           
–

 

 

Para o perfil moderado, os índices de desempenho se ampliam, especialmente o índice 

de Treynor o qual leva em consideração o valor do risco sistemático, esse comportamento 

converge ao fato de ter sido o coeficiente beta, o principal agente para determinação dos 

títulos  que seriam submetidos ao modelo de Elton et al. (2004), sem contudo desconsiderar o 

aspecto comportamental do perfil mencionado. 

 

Para o perfil arrojado 

 

          e           
–

  

 

O perfil arrojado obteve índice de Treynor superior ao demais em virtude de sua  

característica de propensão ao risco, pois estaria disposto a admitir títulos que apresentam 

maior volatilidade, mas que, no entanto,  também são os títulos e que exibem maiores 

retornos. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo em questão teve por propósito central discutir a capacidade preditiva de um 

modelo financeiro, especificamente,  Elton et al. (2004), mediante aspectos qualitativos que 

são atribuídos aos perfis de investidores. Ainda sobre esses, é admitido o pressuposto que tais 

investidores sejam participantes do mercado de renda variável e exibam um comportamento 

racional frente aos investimentos.  

 

 Para efetuar a verificação, foram constituídas carteiras de investimentos específicas, 

procurando realizar uma aproximação qualitativa aos perfis de investidores denominados 

conservador, moderado e arrojado. Corrobora nesse sentido os apontamentos mencionados no 

Quadro 3 (Pinheiro, 2009), do corrente estudo. 

 

Para o desenvolvimento das carteiras, fez-se uso inicialmente do modelo de 

precificação de ativos (CAPM), encontrado em Sharpe (1964), e por fim, o modelo de 

otimização de Elton et al. (2004). 

 

Quanto ao uso dos modelos, o primeiro tem por função identificar os títulos 

subavaliados em relação ao mercado e, portanto, sugeridos ao processo de compra pelo 

investidor.  Ao segundo, cabe determinar a configuração das carteiras ótimas considerando-se 

os aspectos qualitativos que a literatura financeira infere aos perfis anteriormente 

mencionados. 

 

Enquanto elementos de análise e processamento foram utilizados dados financeiros 

dos títulos de renda variável, pertencentes a BOVESPA e ao IBOVESPA, das classes 

Ordinárias Nominativas (ON) e Preferenciais Nominativas (PN), evitando desse modo o viés 

de seleção conforme Sanvicente e Sanches (2002), dados estes, compreendidos entre abril de 

2006 a abril 2011. Ainda nesse contexto, foram exclusos os títulos com taxas médias de 

retorno inferiores a zero e, ainda, os títulos pertencentes a empresas do segmento financeiro 

que segundo Nagano; Merlo e Silva (2003) possuem níveis de endividamento diferenciados. 

 

Inicialmente foram identificados 89 títulos e, quando submetidos ao processo de 

avaliação pelo modelo CAPM, foram apontados 23 títulos subavaliados, sendo quatro 

pertencentes ao IBOVESPA e dezenove participantes da BOVESPA. Esse aspecto também 



91 

 

intui dizer que, no período considerado, o mercado acionário foi cometido por um amplo 

processo de vendas de ações. 

 

Ao estudo realizado, a conjugação dos modelos mencionados, foi capaz de revelar  

resultados satisfatórios, especialmente o modelo de Elton et al. (2004), o qual tem, por crivo 

inicial, as ações com a melhor relação entre retorno e risco sistemático. Este último 

representado pelo coeficiente beta. 

 

Têm-se a perspectiva que esse aspecto seja relevante quando se observa o risco que 

envolve o mercado acionário, sendo esse tratado pela literatura com a denominação de risco 

total, o qual se desdobra ainda em risco sistemático e não sistemático o qual é também 

argumentado por Tosta de Sá (1999). 

 

Como mencionado anteriormente, se o modelo tem por seleção os títulos com a 

melhor relação retorno e risco sistemático, e caso o risco não sistemático tenha  uma conduta 

de estabilidade,  então o modelo é eficaz quanto ao estabelecimento da  relação retorno e risco 

total de uma carteira. 

 

Ainda sobre a representatividade do coeficiente beta, nota-se que quanto maior for seu 

valor, maior será a participação do respectivo título junto à carteira. Isso ratifica o pressuposto 

da dominância de um ativo, argumento encontrado em Silva; Samohyl e Tambosi Filho 

(2001), o qual estabelece que para um mesmo nível de risco, pode se  optar pelo título que 

apresente maior retorno. Esse aspecto se torna evidente quando observados os valores 

resultantes das carteiras anteriormente apresentadas, considerando os atributos qualitativos 

dos investidores.    

 

Cabe argumentar também, que um eventual descompasso identificado na carteira do 

perfil conservador em relação ao moderado, se deve à sua preferência pelos aspectos de 

negociabilidade e segurança, aspectos esses que não invalidam o modelo de Elton et al. 

(2004). 

 

Quanto à construção da carteira do perfil moderado, adotam-se títulos pertencentes ao 

IBOVESPA e aqueles vinculados a BOVESPA. Para inserção dos títulos pertencentes a esse 
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este último, tomou-se por consideração o valor de beta que propiciasse a melhor relação risco 

e retorno. 

 

Para o aspecto citado, retoma-se Pamplona e Miranda (1997), os quais argumentam 

que, sendo o risco sistemático um fator permanente, então seria possível escolher o valor de 

beta que propiciasse melhor peculiaridade ao contexto financeiro analisado. 

 

Ainda há que se considerar o desempenho das carteiras apresentadas. Todas exibiram 

característica dominante, pois apresentaram valores superiores ao mercado. Mas, por 

contraponto, cabe dizer que, o desempenho da carteira de mercado exibiu valores negativos 

em função de sua taxa média de retorno ser inferior à taxa média do ativo livre de risco no 

período de análise.  

 

Ao que foi apresentado e argumentado, existe a crença de que o modelo de Elton et al. 

(2004), quando associado ao modelo de Sharpe (1964), seja capaz de produzir carteiras ótimas 

quando considerando os perfis de investidores tradicionalmente apontados pela literatura 

financeira, isso também permite aceitar satisfatoriamente a hipótese estabelecida no inicio 

desse estudo. 

 

Nota-se também, que o aspecto relevante à construção de carteiras, quando se 

considera os aspectos qualitativos dos perfis de investidores, reside em conciliar ações que 

apresentem  índices de atratividade superiores e valores dos coeficientes betas apresentados 

por essas ações.  
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