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RESUMO 

 

Os modelos de precificação de ativos, como é o caso do CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

ainda são muito discutidos dentro da área de finanças, inclusive também, na comunidade 

científica. Estes modelos são utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para 

prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas, para 

analisar a viabilidade dos investimentos. Apesar das discussões sobre o tema, ainda não existe 

uma unanimidade sobre qual taxa de retorno deva ser tomada na hora da opção pelo 

investimento. Considerando estas discussões acerca do modelo ideal, o objetivo deste trabalho 

é analisar se a aplicação do modelo CAPM Condicional é válida para explicar os retornos do 

mercado acionário brasileiro. Para responder a esta questão, utilizar-se-á o modelo 

desenvolvido por Jagannathan e Wang (1996), o qual introduziu a possibilidade de os betas e o 

prêmio de risco variarem ao longo do tempo. Para a aplicação deste modelo no mercado 

brasileiro, foram selecionadas 40 ações com maior índice de liquidez do mercado brasileiro, 

divididas em 5 (cinco) portfólios, contendo cada portfólio 8 ações, durante o período de 2008 à 

2016. Os resultados empíricos deste estudo, sugerem que o modelo com os betas e o prêmio de 

risco variando ao longo do tempo, conseguem com algumas adaptações, explicar de forma 

satisfatória a variação cross-sectional dos retornos dos portfólios analisados nesta pesquisa. 

Com este estudo pretende-se contribuir para a área de finanças e também, para a literatura de 

precificação de ativos. 

 

 

Palavras-chave: Mercado financeiro. CAPM condicional. Mercado acionário brasileiro. 



 

 

ABSTRACT 

 

Asset pricing models, such as the Capital Asset Pricing Model (CAPM), are still widely 

discussed within the finance area, including in the scientific community as well. These models 

are used theoretically and practically in the area of investments to predict the risk and return of 

securities and portfolios, as well as in corporate finance, to analyze the viability of investments. 

Despite the discussions on the subject, there is still no unanimity on what rate of return should 

be taken at the time of the investment option. Considering these discussions about the ideal 

model, the objective of this work is to analyze if the application of the conditional CAPM model 

is valid to explain the returns of the Brazilian stock market. To answer this question, we will 

use the model developed by Jagannathan and Wang (1996), which introduced the possibility 

that betas and risk premium vary over time. For the application of this model in the Brazilian 

market, 40 stocks with the highest liquidity index of the Brazilian market were selected, divided 

into 5 (five) portfolios, each portfolio containing 8 shares, during the period from 2008 to 2016. 

The empirical results of this study suggest that the betas model and the risk premium varying 

over time can, with some adaptations, satisfactorily explain the cross-sectional variation of the 

portfolio returns analysed in this research. This study intends contribute to the area of finance 

and also, to the literature of asset pricing. 
 

 

Keywords: Financial market. Conditional CAPM. Brazilian stock market 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os mercados têm apresentado uma movimentação muito intensa, com diversas 

variações, as quais têm se mostrado bastante desafiadoras nos últimos tempos (TAMBOSI 

FILHO, 2003). Inclusive, no período de abrangência deste estudo, têm acorrido vários fatos 

financeiros, econômicos e políticos, que criam variações impactantes para investidores e para 

as organizações, como se pode constatar nas Atas do Comitê de Política Monetário do Banco 

Central do Brasil, impactando as possibilidades de lucros em aplicações financeiras. 

Ross; Westerfield e Jaffe (2002) destacam que em um cenário econômico com menores 

possibilidades de lucros em aplicações financeiras, os estudos de finanças se tornaram 

relevantes para entender como os empreendimentos são avaliados e financiados; como seus 

recursos financeiros e riscos são geridos; e como os mercados e instituições financeiras atuam 

ao intermediar as transações que os viabilizam. 

Segundo Tambosi Filho, et al. (2010) ao longo do tempo, vários modelos de precificação 

de ativos têm sido estudados para servir de base aos investidores na hora da tomada de decisão 

pelo investimento, o que normalmente o fazem, optando por um investimento baseado na taxa 

de retorno relacionado. Estes modelos são utilizados de forma teórica e prática na área de 

investimentos para prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças 

corporativas, para analisar a viabilidade dos investimentos. Apesar dos estudos e discussões 

sobre o tema, ainda não existe uma unanimidade sobre qual taxa de retorno deva ser tomada na 

hora da opção pelo investimento. 

Dentre estes modelos, pode-se encontrar o modelo Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), o qual tem sido constantemente estudado por pesquisadores ao longo do tempo. O 

CAPM surge a partir das premissas dos estudos de Markowitz (1952). Ele desenvolveu e 

publicou o estudo “Portfolio Selection”, demonstrando as análises de carteiras, que se iniciavam 

com a análise de títulos individuais, objetivando a obtenção de uma carteira eficiente, cujos 

propósitos atendam aos anseios do investidor, em relação ao retorno esperado e também, ao 

risco.  

Vale ressaltar que o CAPM teve como maior destaque, Sharpe (1964), que a partir das 

premissas de Markowitz (1952), contando com as contribuições de Tobin (1958), Treynor 

(1961), Lintner (1965), Mossin (1966) e Black (1972) revolucionaram as premissas de finanças, 

definindo uma equação que considera o retorno de um ativo e seu risco, sendo que o risco é 
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calculado pelo beta, o qual estima a sensibilidade dos retornos de um ativo em relação as 

variações nos retornos da carteira de mercado.  

Desta forma, iniciou-se a Moderna teoria de finanças, que mudaria as concepções da 

antiga teoria, revolucionando as premissas até então existentes. Este modelo considerou a teoria 

de Markowitz (1952) e também, os estudos de Sharpe (1963), que desenvolveu o “Modelo do 

Índice Único”, que procurava simplificar a matriz de variâncias do modelo de Markowitz 

(1952). 

Segundo Securato (1996), os estudiosos Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) 

perceberam as dificuldades de se estabelecer as covariâncias entre os retornos dos ativos que 

iriam compor as várias carteiras. A partir de tal raciocínio, iniciou-se a substituição das 

covariâncias pelo coeficiente de correlação linear (betas), contribuindo para o surgimento do 

CAPM, introduzindo-se a noção de risco sistemático (não-diversificável). 

Costa Jr.; Menezes e Lemgruber (1993) ressaltam que o modelo CAPM na sua versão 

original, considera que o mercado está em equilíbrio, sem variações, considerando ainda, que 

em situação de equilíbrio, a expectativa de retorno de um ativo seria igual ao retorno de um 

ativo livre de risco, somado a um prêmio pelo risco assumido, prêmio esse, resultado da 

diferença entre o retorno da carteira de mercado e ativo livre de risco, ponderado pelo beta 

(coeficiente de risco sistemático). 

Segundo Castro Silva, et al. (2009) essas são as versões convencionais (básicas ou 

estáticas) do modelo, pois se utilizam de projeções estáticas (constantes ou estacionárias) do 

beta, isto é, sem a alteração do risco sistemático no decorrer do tempo, o que se sabe não ser 

verdadeiro, pois não representa a realidade do mercado.  

Bruni (1998), define o Beta, como a medida de sensibilidade de risco da empresa. 

Brigham; Gapenski e Ehrhardt (2001), na mesma direção, destacam que o beta, que representa 

a quantidade de risco, é a tendência de uma ação se mover para cima ou para baixo, com o 

mercado.  

Sharpe, Alexander e Bailey (1995) e Tomazoni e Menezes (2002) ainda completam, que 

o beta mensura a volatilidade dos retornos do ativo de forma relativa aos retornos do portfólio 

de mercado, portanto, é uma métrica de risco sistemático, não podendo ser extinto com a 

diversificação de ativos. Por meio do beta, pode-se estimar o risco total (diversificável + não-

diversificável) de um ativo ou de portfólios, já que ele associa o risco sistemático (não-

diversificável ou conjuntural) ao não-sistemático (diversificável, não-sistêmico, único, 

específico ou idiossincrático), que pode ser eliminado com a diversificação de ativos.  
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O principal problema do CAPM, é o fato de não considerar a variação dos betas dos 

ativos ao longo do tempo, a qual foi comprovada existir para o mercado norte-americano, por 

autores, como Bollerslev; Engle e Wooldridge (1988), Ferson e Harvey (1991), Ferson e 

Korajczyk (1995), pois as expectativas dos investidores têm um comportamento randômico e 

não constante, como se baseia a teoria do CAPM estático.  

Costa Jr. (1996) ressalta que o CAPM é um modelo simples e de grande utilidade, mas 

que se baseia em suposições bastante restritivas sobre o funcionamento do mercado, pois as 

hipóteses de partida desta versão original requerem um mercado de competição perfeita. 

Esta constatação levou os pesquisadores em contabilidade e finanças a buscarem 

soluções que ampliassem o fator explicativo do CAPM. Tambosi Filho; Garcia e Bertucci 

(2007) ressaltam que o CAPM e suas versões estáticas foram e são de grande importância em 

finanças, entretanto atualmente, pode-se encontrar adaptações mais complexas do modelo 

CAPM, que permitem vislumbrar respostas a questões que ainda permanecem sem respostas 

em finanças, trazendo maior segurança para os investidores. 

Segundo Tambosi Filho; Costa Jr. e Rosseto (2006), na busca de reduzir o risco dos 

investimentos, a partir de meados do século XX, o mundo das Finanças desenvolveu diversos 

modelos de previsão de retorno de ativos financeiros e de análise de risco. 

Desta forma, surgiram ao longo dos anos, estudos com variações do CAPM, para tentar 

solucionar questões que necessitavam de respostas, que o modelo original não respondia, 

devido as suas limitações, como mencionado anteriormente. Dentre as variações que surgiram, 

pode-se encontrar, o CAPM Condicional (modelos que incorporam variância e covariância). 

Ribenboim (2002) ressalta que o CAPM condicional permite que o prêmio de risco de 

um ativo possa mudar a partir da variação de um ou mais dos seguintes componentes: a 

variância condicional do retorno do portfólio de mercado; a covariância condicional entre o 

retorno do ativo e o retorno do portfólio de mercado; e o prêmio de risco do portfólio de 

mercado.   

Tambosi Filho, et al. (2010) destacam que a variação principal deste modelo, está 

relacionada ao risco sistemático ao longo do tempo, o qual não é estável, sendo que as 

informações presentes em determinado momento subsidiam a expectativa de retorno dos 

investidores, considerando este dinamismo.   

Mesmo com todas as variações e estudos do CAPM condicional, ainda não existe um 

consenso sobre este modelo, pois muitos consideram que este modelo também é limitado e com 

isto, outros estudos e variações foram gerados, na busca de tentar resolver as limitações que 



15 

 

aparecem, quando o modelo é testado, principalmente para dar respostas sobre a dimensão de 

riscos que se pretende assumir, quando dos investimentos. 

Considerando o exposto acima, este trabalho objetiva verificar se a aplicação do modelo 

CAPM Condicional é válida para explicar os retornos do mercado acionário brasileiro no 

período de 2008 a 2016. Para responder esta questão, dentre os modelos condicionais existentes, 

utilizar-se-á o desenvolvido por Jagannathan e Wang (1996), que introduziram em seu modelo 

a possibilidade de os betas e o prêmio de risco variarem ao longo do tempo.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Segundo Tambosi Filho (2003), o modelo CAPM, constantemente estudado por 

pesquisadores, não é uma unanimidade e tem sido contestado inclusive, pelo mercado 

financeiro, que tenta encontrar o modelo ideal para definir qual a taxa de retorno deve ser 

considerada quando da decisão de investimento.  

Portanto, encontrar um modelo que seja válido para explicar os retornos do mercado a 

qual se está atuando, pode contribuir para a tomada de decisão por um determinado 

investimento, com maiores possibilidades de acerto, trazendo também, maior segurança na 

avaliação dos riscos de um determinado projeto, quanto ao retorno mínimo exigido pela 

exposição ao risco, quando aplicado as finanças corporativas. Adicionalmente, discussões como 

esta, tratadas neste estudo, de validação do modelo para o mercado acionário brasileiro, expande 

os estudos acadêmicos na área de finanças, trazendo discussões que enriquecem os estudos, 

incentivando a geração de novas pesquisas no futuro. 

Dentro deste contexto, buscar-se-á resposta para a seguinte questão: 

A aplicação do modelo do CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996) é 

válida para explicar os retornos do mercado acionário brasileiro no período de 2008 a 

2016?  

A partir da resposta a esta questão, será possível obter um acréscimo de informação no 

mercado acionário brasileiro, sobre este modelo, em relação ao modelo estático, pois o modelo 

condicional parece capturar com maior eficiência a dinâmica das medidas de risco e dos 

retornos esperados. Cabe ainda considerar, que a utilização do modelo condicional de 

Jagannathan e Wang (1996) teve grande relevância para o mercado norte americano, uma vez 

que tal modelo permitiu explicar com maior precisão a variação cross-sectional dos retornos 

das ações norte-americanas, quando comparado com a versão estática do CAPM. Com estas 

informações adicionais, resultado deste estudo, será também possível para os investidores, um 

melhor posicionamento diante dos mercados onde desejem atuar.  

Adicionalmente, o estudo também contribui para os estudos acadêmicos, no sentido de 

demonstrar o processo de validação de um modelo, para um determinado período, enriquecendo 

as pesquisas sobre o tema e provocando assim, novas pesquisas no futuro.  
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2.1  Justificativa 

 

Os mercados têm apresentado uma grande movimentação, com diversas variações nos 

últimos tempos, trazendo riscos para os investidores (TAMBOSI FILHO, 2003). Esta grande 

movimentação, com diversas variações nos mercados financeiros, faz com que empresas e 

investidores busquem sempre uma maior proteção em relação ao risco, estimando modelos mais 

consistentes estatisticamente e, como consequência, realizando previsões financeiras mais 

precisas. 

Adicionalmente, os últimos anos, durante o período que abrange este estudo, também 

foram marcados por movimentos nos mercados financeiros que fizeram as aplicações 

financeiras para os investidores, serem no mínimo desafiadoras, com tantas oscilações 

existentes no mercado, impactado por questões políticas, econômicas e financeiras. Engle 

(1982) demonstra que as variáveis financeiras têm uma tendência a serem influenciadas por 

volatilidades passadas de um grande número de períodos. 

 Segundo Jagannathan e McGrattan (1995) os investidores podem tomar suas decisões 

de investimento sem recorrer aos modelos existentes, mas ao utilizarem o CAPM poderão ter 

algumas vantagens. Segundo Elton e Gruber (1995) é fundamental saber a forma como o risco 

de um investimento em ativos financeiros afeta sua rentabilidade esperada.  

Sendo assim, um dos modelos que permite conhecer e analisar esta relação, é o modelo 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). Este modelo, desenvolvido quase simultaneamente por 

Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), tem sido alvo constante de diversas críticas por 

considerar que o mercado está sempre em equilíbrio, sem variações, pressupondo um mercado 

perfeito e, estando assim, fora da realidade observada no mercado. 

Costa Jr. (1996) destaca, que a versão original ou padrão do CAPM, de grande 

simplicidade, reconhece a informação de maior relevância e a utiliza de maneira facilmente 

compreensível. O problema surge porque as hipóteses do CAPM requerem um mercado em 

competição perfeita, sem variações, gerando uma falta de credibilidade, por estas hipóteses não 

serem realistas. 

Tambosi Filho (2003) destaca ainda, que o CAPM é baseado em hipóteses 

simplificadoras e pouco realistas, como por exemplo, o fato de considerar que os investidores 

tomam as suas decisões de investimento de acordo com um único período de tempo, mas na 

realidade, o mercado é dinâmico e investidores aplicam em muitos períodos, buscando sempre 

maior retorno e menor risco.  
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Portanto, considerando o exposto acima, a abordagem do CAPM estático apresenta 

problemas, sendo um dos principais a determinação dos parâmetros, ou coeficientes de 

regressão, que é realizada como se estes não se alterassem no tempo.  

Tambosi Filho; Garcia e Bertucci (2007) ressaltam que por não ser uma unanimidade, o 

modelo CAPM estático, tem sido testado de diferentes formas, gerando variações do modelo 

original, dando origem a novos modelos dinâmicos, os quais trazem maior segurança para o 

investidor ao longo do ciclo de negócios. Uma destas variações, é o CAPM condicional, com 

beta variando ao longo do tempo, o qual considera que em uma economia dinâmica deve-se 

admitir que o risco e o prêmio de risco variam ao longo do tempo. 

Dada a importância de se compreender como os investidores tomam suas decisões pelos 

seus investimentos, determinando o risco de suas escolhas e, tentando se precaver do 

dinamismo do mercado, é essencial contar com um modelo válido, dentre as variações que 

surgiram do CAPM original, que possa ser utilizado pelos investidores, para determinar se um 

investimento específico é lucrativo ou não, para o risco contraído; sendo assim, este estudo se 

justifica, quando pretende avaliar se um determinado modelo é válido para explicar os retornos 

do mercado acionário brasileiro.  

Assim, a importância deste trabalho consiste na validação do modelo do CAPM 

condicional de Jagannathan e Wang (1996) para o mercado acionário brasileiro, realizando 

testes em ações da bolsa de valores brasileira, no período de 01 de janeiro de 2008 à 31 de 

dezembro de 2016, buscando resposta para o seguinte problema de pesquisa: A aplicação do 

modelo CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996) é válida para explicar os retornos 

do mercado acionário brasileiro no período selecionado?  

 Com isto, acredita-se ser possível agregar conhecimentos para o mercado financeiro 

brasileiro, demonstrando que o CAPM condicional do modelo selecionado, explica melhor os 

retornos deste mercado, capturando com maior eficiência a dinâmica das medidas de risco e 

dos retornos esperados.  

Dentro deste contexto, acredita-se também, que este estudo poderá contribuir para o 

mercado financeiro, apoiando a temática da avaliação dos investimentos em ativos financeiros, 

ao validar um modelo de referência para o mercado acionário brasileiro, demonstrando todo o 

processo de avaliação por meio do modelo CAPM Condicional proposto por Jagannathan e 

Wang (1996), além de os resultados fornecerem informações mais realistas aos investidores e 

as empresas, que possam dar maior segurança para os investidores na busca de maior 
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rentabilidade com menores riscos para seus investimentos. Adicionalmente, também contribui 

academicamente, suportando as discussões e incentivando novos estudos no futuro. 

Por fim, é importante ressaltar, que todas as aplicações financeiras foram durante o 

período deste estudo, impactadas pela grande movimentação e variação do mercado, tornando 

esta pesquisa relevante academicamente, pois pretende-se estudar um modelo que seja válido 

para explicar os retornos do mercado acionário brasileiro em um período com tantas 

movimentações, trazendo novos desafios para o modelo de Jagannathan e Wang (1996), 

principalmente,  quando se pretende validar este modelo para o mercado acionário brasileiro, 

em meio a diversos fatores que ocasionaram tantas oscilações. 

 

 

2.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como principal objetivo testar, no mercado acionário brasileiro, o 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) condicional, desenvolvido por Jagannathan e Wang 

(1996), autores do trabalho denominado “The Conditional CAPM and the Cross-Section of 

Expected Returns”. Eles desenvolveram um modelo dinâmico, fator que o distingue do CAPM 

estático, que permite considerar a variabilidade do risco e da rentabilidade para cada ativo, ao 

longo do tempo.  

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é aplicar o modelo no mercado acionário 

brasileiro, verificando se a aplicação deste modelo é válida para explicar os retornos deste 

mercado, no período de 2008 a 2016.  

Assim, alinhado ao principal objetivo, buscar-se-á atingir os seguintes objetivos 

específicos, como seguem: 

• Realizar uma revisão bibliográfica, descrevendo o modelo CAPM original, suas 

extensões que foram variando ao longo de tempo, com desenvolvimento e testes de 

diversos autores, mas principalmente o modelo CAPM Condicional e mais 

particularmente, o modelo CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996);  

• Testar a aplicabilidade do modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) condicional 

de Jagannathan e Wang (1996), na bolsa de valores brasileira, para portfólios e ações 

pré-selecionadas no período de 2008 a 2016. 
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• Comparar os resultados deste estudo, com os obtidos no estudo de Jagannathan e 

Wang (1996). 

 

2.3 Estruturação do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em 6 (seis) capítulos, além das Referências, na qual se 

indicam os autores e seus estudos, citados neste trabalho. O primeiro capítulo apresenta uma 

introdução, passando por todos os temas abordados no estudo. O segundo capítulo, contém as 

informações sobre o problema de pesquisa; justificativa pela qual o tema foi escolhido; objetivo 

geral e objetivos específicos; e por fim, a forma pela qual este trabalho foi estruturado. 

Depois dos dois capítulos iniciais, que tratam mais exclusivamente sobre as bases deste 

estudo, o terceiro capítulo apresenta o referencial circunstancial teórico, com o objetivo de 

disseminar o conhecimento, preparando o leitor para as análises que serão tratadas em seguida. 

O capítulo contém, a Moderna teoria de finanças, discorrendo sobre os principais pontos que 

surgiram durante este período; a origem e os fundamentos do CAPM, trazendo as informações 

mais relevantes sobre seu surgimento, fundamentos e críticas; os princípios da eficiência de 

mercado, onde se apresenta a base para o entendimento das críticas ao modelo estático; o CAPM 

condicional, seu surgimento em função da busca de respostas para as falhas apontadas no 

CAPM não condicional; o modelo CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996), onde a 

metodologia deste estudo está baseada; as principais variações do CAPM, apresentando as 

principais variações que foram surgindo do CAPM não-condicional; e por fim, as principais 

teorias e autores que constituem o CAPM e suas principais contribuições.  

O quarto capítulo apresenta a metodologia e descreve o tipo de pesquisa; o método 

utilizado por Jagannathan & Wang (1996), o qual será aplicado ao mercado acionário brasileiro, 

inclusive também, citando os estudos de Fama e MacBeth (1974); os critérios de seleção da 

amostra, descrevendo todos os pontos de seleção; e finalmente neste capítulo, os métodos de 

análise de dados, os quais guiaram os testes e consequentemente, contribuíram para os achados 

deste estudo e suas conclusões. 

O quinto capítulo trata da apresentação dos resultados e a análise dos dados. Este 

capítulo apresenta os resultados dos testes efetuados, analisando as várias etapas do processo, 

comparando e explorando os resultados obtidos, face aos objetivos definidos para esta pesquisa 

e ao modelo considerado. 



21 

 

No sexto capítulo são efetuadas as conclusões finais sobre o estudo, apresentando 

aspectos relevantes encontrados, bem como também, as recomendações para futuras pesquisas, 

objetivando incentivar as discussões sobre o tema deste estudo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção serão abordadas as teorias que servirão de base conceitual para o estudo do 

CAPM condicional no mercado acionário brasileiro, utilizando o modelo desenvolvido por 

Jagannathan e Wang (1996). Nas sessões subsequentes serão tratados os seguintes assuntos: a 

Moderna teoria de finanças; a origem e fundamentos do CAPM em sua versão estática ou não-

condicional; os princípios da eficiência de mercado; a formação teórica do CAPM condicional; 

as variações principais do modelo CAPM; as principais teorias e autores que constituem o 

CAPM e suas contribuições; e principalmente, o modelo de Jagannathan e Wang (1996), 

descrevendo os estudos destes autores, que serviram de base para esta pesquisa. 

 

3.1 A Moderna teoria de finanças 

 

A Moderna teoria de finanças, teve como principal transformação, uma evolução da 

formação de ideias, da forma de pensar e de seus reais efeitos sobre os resultados, uma mudança 

de hábito, a transformação do pensamento, como pode-se perceber no trecho abaixo: 

 

Esta evolução foi acompanhada por uma mudança no foco da literatura a partir de 

questões normativas, tais como: “O que as políticas de investimento, de 

financiamento, ou de dividendos devem ser”? Para teorias positivas que focavam na 

resolução de questões como: “Quais são os efeitos e as alternativas dos investimentos, 

financiamentos ou das políticas de dividendos sobre o valor da empresa”? (JENSEN; 

SMITH, 1984, p. 2). 

 

Jensen e Smith (1984) destacam, que entre os anos de 1920 e 1960, ocorreram fatos 

históricos importantes, como se pode ver no Quadro 1 abaixo, os quais promoveram uma 

transição entre literaturas chamadas normativas, para as novas literaturas, chamadas de 

positivas. Mas foi especificamente a partir de 1950 que se pôde verificar a evolução das bases 

que serviram para a Moderna teoria de finanças, com os estudos de Markowitz (1952) e 

também, de Sharpe (1963), que desenvolveu o “Modelo do Índice Único” cujo objetivo se dava 

pela simplificação da matriz de variâncias do modelo de Markowitz (1952). 

Segundo Brito (1978), os mercados de capitais com informações eficientes, 

proporcionam economia de tempo e de recursos que seriam empregados nas análises de 

informações. Estas, não somente incentivam a participação do investidor individual que se 
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especializa na análise de informações, como também, o empresário mais produtivo e a própria 

atividade econômica. Assim, cria-se uma nova forma de pensamento, uma grande diferença que 

agregava uma camada informacional, que antes não existia, possibilitando a livre decisão dos 

investidores. 

No ideal normativo anterior, admite-se a tomada de decisão, ainda, que sem o 

conhecimento do impacto no objetivo final, impossibilitando a análise de alternativas e de uma 

opção mais satisfatória. A liberdade da decisão nasceu através de um conjunto de teorias, 

trazendo uma melhor compreensão das consequências e das escolhas, dentro de uma nova 

estrutura de pensamento. 

 

Quadro 1 – Resumo dos principais fatos históricos e as transformações em Finanças 

Período Fatos Históricos Transformações em Finanças 

Década de 

20 à 

Década de 

60 

 

• Expansão de novas indústrias 

• Processo de Fusões 

• Preocupação com a estrutura 

financeira 

• Considerações sobre a liquidez 

• Discussão incipiente sobre 

planejamento e controle 

• Recessão econômica e falências 

(Crise de 1929) 

• Importância da 

solvência/liquidez e recuperação 

financeira das empresas 

• Segunda Guerra Mundial • Relevância do financiamento 

• Temor de recessão pós-guerra • Ênfase no fluxo de caixa 

• Destaque para os controles 

administrativos internos (contas 

a receber, contas a pagar e 

estoques) 

• Desenvolvimento tecnológico - 

computação) 

• Crescimento do comércio 

internacional 

• Modigliani e Miller (1958) e a 

irrelevância da estrutura de 

capital 

• Análise do custo de capital para 

determinar obstáculos ao 

investimento 

• Compreensão das características 

da economia internacional 

Década de 

70 
• Desenvolvimento Tecnológico 

• Rompimento do acordo Bretton 

Woods 

• Crise na Bolsa de Valores nos 

Estados Unidos (1974) 

• Choque de Petróleo e crise 

inflacionária nos Estados Unidos 

• Interesse nas Teorias de 

Markowitz (1952) e de Sharpe 

(1964), bem como na eficiência 

dos mercados 

• Utilização do CAPM e dos 

conceitos de risco sistêmico e 

não-sistêmico. 

Fonte: Adaptado de Saito; Savoia e Fama (2006) 
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Segundo Saito; Savoia e Fama (2006) as transformações de Finanças, impulsionadas 

pelos acontecimentos históricos, somados a mudança de pensamento, com conteúdo 

desenvolvido durante o ciclo das finanças modernas, contribuíram para a evolução da função 

financeira e para a definição das linhas de pensamento. Pode-se verificar no Quadro 1 acima, 

que a primeira onda, teve foco nas finanças corporativas e a segunda onda, foco nos estudos de 

portfólio, de risco e retorno, sendo iniciada a discussão sobre investimentos em ativos 

financeiros. 

A seleção de ativos para composição de carteira foi tema introduzido por Markowitz 

(1952) por meio do estudo chamado Portfolio Selection. O foco principal do estudo orienta o 

investidor sobre quais informações são mais relevantes e devem ser consideradas, destacando 

mínima variância, máxima variância, máximo retorno e mínima variância. 

Assim, definitivamente, inicia-se a Moderna teoria de finanças, com Markowitz (1952), 

seguida por Sharpe (1963), que mudariam as concepções da antiga teoria de finanças, 

revolucionando as premissas até então existentes. Neste contexto, seguindo a linha de evolução 

da função financeira, dentro da Moderna teoria de finanças, com foco em finanças corporativas 

e estudos de risco e retorno, surge o CAPM em um primeiro momento, seguido de estudos com 

variações deste modelo, os quais abordar-se-á nas seções seguintes, discorrendo sobre o CAPM, 

e suas variações, principalmente, o CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996), o qual 

será base para esta pesquisa. 

 

3.2 A origem e os fundamentos do CAPM 

 

Ross; Westerfield e Jaffe (2002) destacam que em um cenário econômico com menor 

possibilidade de lucros em aplicações financeiras, realidade cada vez mais presente nos 

mercados, os estudos de finanças se tornaram relevantes para entender como os 

empreendimentos são avaliados e financiados; como seus recursos financeiros e riscos são 

geridos; e como os mercados e instituições financeiras atuam ao intermediar as transações que 

os viabilizam.  

Elton, et al. (2003) afirmam ainda, que o prêmio pelo risco de investir em qualquer ativo, 

é o retorno que os investidores exigem pelo risco e este é obtido pelo preço do mercado do risco 

multiplicado pela quantidade de risco. Desta forma, conclui-se que o retorno esperado é igual 

ao preço do tempo, mais o preço do risco, multiplicado pela quantidade de risco. 
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Nesta direção, ao longo do tempo, vários modelos de precificação de ativos têm sido 

estudados para servir de base aos investidores na hora da tomada de decisão pelo melhor 

investimento, o que normalmente o fazem, optando por um investimento baseado na taxa de 

retorno relacionado.  

Assim sendo, surge o CAPM (Capital Asset Pricing Model), como uma opção dentre os 

modelos disponíveis para a análise dos investimentos, com relação ao retorno esperado e aos 

riscos associados, o qual tem sido um tema constante nos estudos em contabilidade e finanças 

em todo o mundo, inclusive no Brasil, sendo ainda muito utilizado e gerando estudos mais 

complexos, para responder a perguntas que o modelo original não consegue (TAMBOSI 

FILHO, 2003).  

Sharpe (1964) desenvolveu o CAPM apresentando o cálculo de retorno de forma linear 

e contou ainda com grandes contribuições, de Tobin (1958), Treynor (1961), Lintner (1965), 

Mossin (1966) e Black (1972), algumas delas inclusive, de forma independente.  

Todos eles se basearam no trabalho clássico de Markowitz (1952), o qual buscava uma 

carteira de títulos eficiente (que melhor atendesse aos anseios do investidor), em relação ao 

retorno esperado e ao risco, partindo da análise de títulos individuais, analisando determinadas 

carteiras. Este estudo foi chamado de “Portfolio Selection”, como visto anteriormente, que 

definitivamente estabeleceu os pilares da Moderna teoria de Finanças, abandonando as 

literaturas fundamentadas em normas, para novas literaturas positivas. Markowitz (1952), 

destaca em seu estudo, que desenvolveu um modelo baseado no processo de maximização de 

utilidade e propôs uma solução geral para o problema de seleção de portfólio. 

Sharpe (1963), baseado nos estudos de Markowitz (1952), desenvolveu, o “Modelo do 

Índice Único”, que procurava simplificar a matriz de variâncias do modelo de Markowitz 

(1952). Como uma evolução deste trabalho, em 1964 Sharpe publicou o artigo “Capital Asset 

Prices: A Theory of Market Equilibrium under conditions of risk”, dando origem ao “Capital 

Asset Pricing Model”, CAPM, que considerava a precificação dos ativos em mercados de títulos 

de risco em equilíbrio, sendo muito utilizado no mercado financeiro. 

Sharpe (1964), destaca ainda, a falta de teorias que tratassem com risco. Mesmo assim, 

ele encontrou a existência de alguns modelos que obtinham maiores acertos, mas que se 

baseavam apenas em afirmações. Ele se baseou em uma visão do mercado, a qual o mercado se 

manteria constantemente em equilíbrio, sendo que, os preços dos ativos seriam ajustados 

quando os investidores seguissem alguns procedimentos estabelecidos, como por exemplo, a 

diversificação. Durante os estudos de Sharpe (1964), muitos outros estudos utilizados, vinham 
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de economistas que se orientavam por modelos normativos, tomando o risco no momento da 

escolha do ativo, sob a condição de risco. 

Tobin (1958) analisou as teorias econômicas, considerando o ciclo de caixa e liquidez 

do mercado, concluindo que o processo de investimento consiste em dois pontos principais: a 

escolha de uma ótima condição que combinaria o risco dos ativos; e a alocação dos fundos na 

escolha da condição ideal ou em um ativo livre de risco. Esta condição, inclusive, serviu como 

base para Sharpe (1964), para desenvolver posteriormente o CAPM. 

Paralelamente Lintner (1965), ressaltou que os efeitos dos riscos e incertezas sobre os 

preços dos ativos, estimula o interesse por uma adequada seleção de portfólio, os quais farão 

parte das prospecções futuras das organizações, e desta forma, farão parte das decisões sobre o 

controle de capital das empresas. 

Segundo Securato (1996), os estudiosos Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) 

perceberam as dificuldades de se estabelecer as covariâncias entre os retornos dos ativos que 

iriam compor as várias carteiras. A partir de tal raciocínio, iniciou-se a substituição das 

covariâncias pelo coeficiente de correlação linear (betas), contribuindo para o surgimento do 

CAPM, introduzindo-se a noção de risco sistemático (não-diversificável). Segundo Bruni 

(1998), o Beta é a medida de sensibilidade de risco da empresa. Ainda segundo Brigham; 

Gapenski e Ehrhardt (2001), o beta, que representa a quantidade de risco é a tendência de uma 

ação se mover para cima ou para baixo, com o mercado. 

Sharpe, Alexander e Bailey (1995) e Tomazoni e Menezes (2002) ainda completam, que 

o beta mensura a volatilidade dos retornos do ativo de forma relativa aos retornos do portfólio 

de mercado, portanto, é uma métrica de risco sistemático, não podendo ser extinto com a 

diversificação de ativos. Por meio do beta, pode-se estimar o risco total (diversificável + não-

diversificável) de um ativo ou de portfólios, já que ele associa o risco sistemático (não-

diversificável ou conjuntural) ao não-sistemático (diversificável, não-sistêmico, único, 

específico ou idiossincrático), que pode ser eliminado com a diversificação de ativos.  

O beta é dado pela razão entre a covariância do retorno da ação da firma e da carteira de 

mercado, pela variância do retorno da carteira de mercado. Ele corresponde ao coeficiente 

angular da reta da regressão simples do CAPM, que é calculada por intermédio do retorno da 

ação da empresa em relação ao retorno da carteira de mercado. Sabendo-se que, a relação entre 

o risco do ativo e retorno exigido é linear, e se o beta for a métrica de risco apropriada, logo, 

quanto maior risco o ativo apresentar, proporcionalmente, maior será o retorno desejado pelo 

investidor 
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Costa Jr.; Menezes e Lemgruber (1993), destacam que o CAPM não condicional ou 

estático, considera que o mercado está em constante equilíbrio, sem variações. Eles destacaram, 

que em situação de equilíbrio, a expectativa de retorno de um ativo seria igual ao retorno de um 

ativo livre de risco, somado a um prêmio pelo risco assumido, prêmio esse resultado da 

diferença entre o retorno da carteira de mercado e ativo livre de risco, ponderado pelo beta 

(coeficiente de risco sistemático).  

Sharpe (1964), em seu modelo, dentro de um dos fatos mais relevantes na Moderna 

teoria de finanças, tentava prever a relação risco e retorno dos ativos, buscando simplificar o 

racional de cálculo do modelo prévio e assim, facilitar sua aplicação para aqueles que visam 

maximizar seus ganhos em detrimento de um risco aceitável, dependendo do grau de exposição 

de cada indivíduo. Assim Sharpe (1964), considerou as seguintes premissas, no 

desenvolvimento do modelo CAPM, como seguem:   

• Os investidores avaliam as carteiras para investimento com base no valor esperado 

e na variância (ou desvio-padrão) das taxas de retorno;  

• Os investidores são avessos ao risco e prevalece o princípio da dominância: um 

investidor irá escolher sua carteira ótima de um conjunto de carteiras que:  

a) oferecem o máximo retorno esperado para diferentes níveis de risco; 

b) oferecem o mínimo risco para diferentes níveis de retorno esperado;  

• Os ativos individuais são infinitamente divisíveis, significando que um investidor 

pode comprar a fração de ação que deseja; 

• Todos os indivíduos podem emprestar e tomar emprestado, à mesma taxa de juros 

livre de risco, qualquer quantidade de fundos que desejar;   

• Não existe custos de transação como impostos, regulamentações e restrições;   

• Perfeita informação entre os investidores, de forma que eles estão de acordo quanto 

à distribuição de probabilidades das taxas de retorno dos ativos, o que assegura um 

único conjunto de carteiras eficientes.  

Tambosi Filho (2003), ressalta que o modelo CAPM foi desenvolvido a partir de uma 

série de hipóteses simplificadoras, supondo que os indivíduos escolhem seus investimentos para 

um único período de tempo, mas que na verdade, o mundo real é dinâmico e desta forma, os 

investidores variam seus períodos de aplicação, buscando maior rentabilidade e menor risco, 
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sendo que as premissas do CAPM não são suportadas e algumas até, impossíveis de encontrar 

em condições reais de mercado. 

Sendo assim, a praticidade com que se pode aplicar CAPM, seja no cálculo do retorno 

esperado de uma carteira ou na facilidade da mensuração do risco de um ativo, são as 

possibilidades de aplicação deste modelo, a partir do momento que um universo hipotético é 

estabelecido, ou seja, um cenário de concorrência perfeita é considerado.  

Roll (1977) destaca na chamada “Critica de Roll”, a impossibilidade do CAPM ser 

testado empiricamente, pois existe a impossibilidade de se observar o portfólio de mercado, 

sendo que nenhum teste já feito anteriormente, foi realmente um teste da teoria do CAPM de 

Sharpe (1964), mas sim, testes considerando a hipótese de que o portfólio de mercado é 

eficiente. Ele destaca também, que existe apenas uma hipótese testável relacionada ao CAPM, 

a qual trata-se da hipótese da carteira de mercado, considerando-a eficiente em termos de 

variância média. 

Roll (1977), afirmava ainda que a relação linear entre o retorno esperado e o beta, 

decorre da eficiência da carteira do mercado, portanto não são independentemente testáveis. 

Em qualquer amostragem de retornos individuais existe uma infinidade de prováveis carteiras 

eficientes, esta conclusão somente poderia ser obtida, após a concretização dos retornos e da 

análise das variâncias e covariâncias, ou seja, a avaliação do beta da amostragem calculado 

entre cada carteira eficiente e cada ativo, seria exatamente linear em relação ao retorno médio. 

Adicionalmente Roll (1977), afirma que o modelo de precificação de ativos financeiros 

só pode ser testado, caso se obtenha a composição exata da carteira de mercado, sendo que nesta 

situação, sugere que a teoria seria testável, porém, somente se todos os ativos individuais 

fossem incluídos na amostragem.  

Conforme destacado por Roll (1977), qualquer substituição que apresente a carteira de 

mercado, resultará em dificuldades para a projeção dos retornos. Adicionalmente, as opções 

disponíveis no mercado para substituir o parâmetro comparativo, podem apresentar forte 

correlação com o ativo ou a carteira analisada, sendo ou não eficiente em termos de variância 

média. Uma correlação tão expressiva, faz parecer insignificante a composição exata da carteira 

de mercado, ao passo que o uso de substitutos diferentes, podem levar a conclusões bem 

diferentes. Este problema é denominado pelo autor como erro de parâmetro comparativo de 

desempenho, por se referir a utilização de uma carteira comparativa incorreta nos testes da 

teoria do CAPM. 
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Stambaugh (1982) também evidencia que os testes sobre o CAPM são pouco sensíveis 

em relação à aproximação que se faz para a carteira de mercado. O autor destaca que existe 

apenas uma hipótese instável relacionada no CAPM e que se trata da hipótese da carteira de 

mercado considerando-a eficiente em termos de variância média. 

Costa Jr. (1996), demonstra que Fama e French (1992), também eram críticos do CAPM 

estático, sendo que eles fizeram testes de regressões múltiplas e encontraram, duas variáveis 

que explicavam a maior parte das variações cross-section dos retornos médios: índice valor 

contábil/valor de mercado tem uma relação positiva com os retornos das ações enquanto a 

variável tamanho tem uma relação negativa bastante significativa.   

Fama e French (1992), encontram em seu modelo de três fatores coeficientes 

estatisticamente significantes diferentes de zero. Tambosi Filho, et al. (2010) ressaltam que este 

resultado sugere que a proxy dos fatores associados ao risco com o retorno do capital humano 

e o beta são instáveis. Mesmo assim, este modelo foi capaz de explicar a variação cross-

sectional dos retornos esperados.   

Portanto, o CAPM não condicional ou estático, considera que o mercado está em 

equilíbrio, sem variações e com isto, estabelece o preço do risco no mercado e também, a 

relação entre risco e retorno esperado ou desejado.  

Bollerslev; Engle e Wooldridge (1988), Ferson e Harvey (1991), Ferson e Korajczyk 

(1995), comprovaram por meio de seus estudos, que um dos principais problemas do CAPM 

está no fato de que ele não considera a variação dos betas dos ativos ao longo do tempo. Em 

todos os testes do CAPM não condicional, entre eles, o de Fama e MacBeth (1974), Black; 

Jensen e Scholes (1972) supôs-se que o beta seria estático, ou seja, que o risco sistemático dos 

ativos não mudaria. 

O CAPM estático de Sharpe (1964), Lintner (1965) e Black (1972) é estabelecido por 

𝑅𝑖, que gera o retorno da ação ⅈ e Rₘ, que se refere ao retorno da carteira de mercado para todas 

as ações da economia. A versão do CAPM de Black (1972) é definida na Figura 1 abaixo:  
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Figura 1 – Equação do CAPM estático 
 

 
 

Fonte: Black (1972) 
 

 

Onde, 𝑌0 e 𝑌1 são definidos como o retorno esperado de mercado e o prêmio do risco 

esperado de mercado, respectivamente, e onde 𝛽𝑖 é definido como: 

 

Figura 2 – Equação do Beta do CAPM estático 
 

 𝛽𝑖 = 𝐶𝑜𝑣( 𝑅𝑖 , 𝑅𝑚 )  / 𝑉𝑎𝑟[ 𝑅𝑚 ] 
 

Fonte: Black (1972) 

 

Tambosi Filho; Garcia e Bertucci (2007) destacam que as novas versões do modelo 

CAPM e também, mais complexas, permitiram dar algumas respostas a questões que ficaram 

por muito tempo sem respostas, pois o modelo original produzia uma série de limitações, que 

outras variações do modelo buscavam resolver.  O CAPM trouxe grandes contribuições para a 

área financeira, mas é um modelo limitado considerando os estudos efetuados com o CAPM 

estático.  

Tambosi Filho e Garcia (2007), ressaltam, que mesmo assim, o CAPM estático ou não-

condicional, teve uma grande importância e suas teorias e testes trouxeram variações mais 

complexas deste modelo, com o objetivo de dar as respostas que gerassem maior segurança 

para os investidores, respondendo a perguntas que a versão original do CAPM não consegue 

responder.  

Esta teoria foi tão importante, que rendeu a Harry Markowitz, Merton Miller e a William 

Sharpe, o Prêmio Nobel de Economia em 1990.  

 

3.3 Princípios da eficiência de mercado   

 

Bachelier (1900) definiu em seus estudos, os princípios da hipótese de eficiência do 

mercado, analisando as oscilações de preços do mercado de ações, chegando a conclusão que 

tentativas de descobrir o valor futuro de um título, com base em seu comportamento passado, 

seriam ineficazes, sendo que, a probabilidade de aumento de preços das ações a qualquer 

momento, seria igual a probabilidade de baixa.   

𝐸[𝑅𝑖] = 𝑌0 + 𝑌1𝛽𝑖 
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Fama (1970), em seu artigo Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work, destacou que nos mercados de capitais poderiam existir três níveis de 

eficiência, partindo do pressuposto de que as informações se refletiriam nos preços dos ativos, 

a saber: eficiência semiforte não permite que um investidor obtenha ganhos em excesso com 

base, em informações publicamente disponíveis, como balanços de empresas; eficiência forte 

não permite que um investidor obtenha ganhos em excesso usando qualquer informação, seja 

ela pública ou não; e em geral os mercados de ações mais desenvolvidos tendem para a 

eficiência fraca e semiforte. 

Fama (1970), desenvolveu esta classificação de eficiência do mercado de capitais 

levando em conta informações relevantes para a definição dos preços. Para o autor, eficiência 

fraca não permite que um investidor obtenha ganhos em excesso a partir de dados históricos 

de preços e volumes de negociação. Tambosi Filho (2003) ressalta que se entende por ganhos 

ou retornos em excesso, à possibilidade de se obter lucros extraordinários valendo-se de um 

conjunto de informações.  

Galdão e Famá (1998) demonstram que a hipótese de eficiência do mercado levou ao 

desenvolvimento de vários estudos empíricos. As principais naturezas de testes empíricos, de 

acordo com as três categorias propostas por Fama (1991), renomeiam as categorias propostas 

por Fama (1970) e são listadas a seguir: testes de eficiência fraca são agora conhecidos como 

testes de previsibilidade de retornos; estudos de eventos relacionam-se a mudanças de preço 

resultantes de divulgação pública de informação, correspondendo aos testes de eficiência 

semiforte; e testes de informação privada examinam a existência de informações mantidas por 

certos grupos e ainda não incorporadas aos preços do mercado.  

Entretanto, Ceretta (2000) demonstra que uma das implicações da presença do caos no 

mercado financeiro é que seria possível justificar certas anomalias que atormentam a hipótese 

de Mercados Eficientes (efeito mês do ano, dia da semana, feriado, capitalização do mercado, 

etc.). Essas anomalias são vistas como padrões regulares que, sob a hipótese de mercados 

eficientes, não deveriam existir, mas, por outro lado, sua existência não possibilita que seus 

conhecedores vençam constantemente o mercado.  

 

3.4 O Capital Asset Pricing Model (CAPM) condicional 

 

Bollerslev; Engle e Wooldridge (1988), Ferson e Harvey (1991), Ferson e Korajczyk 

(1995), através de seus estudos, destacam e comprovam que o principal problema do CAPM é 
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que o modelo não considera a variação dos betas dos ativos ao longo do tempo, como 

mencionado anteriormente. 

Com isto, em busca de respostas aos investidores e pelas necessidades do mercado 

financeiro, foram surgindo variações mais complexas, com novas teorias, como o Conditional 

Capital Asset Pricing Model ou CAPM condicional (TAMBOSI FILHO, 2003).  

Tambosi Filho, et al. (2010) ressaltam que a variação principal deste modelo está 

relacionada ao risco sistemático ao longo do tempo, o qual não é estável, representado pela 

variação dos betas ao longo do tempo, corrigindo o problema principal do CAPM original, que 

era estático e não dinâmico, como se constata no mercado real.  

Haugen (1986) demonstra que Black; Jensen e Scholes (1972), consideravam que 

deveria existir uma relação linear positiva entre os betas e as taxas de retorno esperadas. 

Posterior a este estudo, Black; Jensen e Scholes (1972) encontram em seu teste do CAPM um 

relacionamento positivo entre a rentabilidade e o beta. 

Bollerslev; Engle e Wooldridge (1988), Ferson e Harvey (1991), Ferson e Korajczyk 

(1995) comprovaram para o mercado americano, que a distribuição dos retornos dos ativos 

varia no tempo e, por isso, as expectativas subjetivas de um momento variam de um período a 

outro. Isso implica que as expectativas dos investidores têm um comportamento randômico e 

não constante, como pressupõe o CAPM original.  

Assim, o CAPM condicional pode ser representado na figura baixo, como segue: 

 

Figura 3 – Equação do CAPM condicional 
 

E[Rit|It-1] =g0t−1 +g1t−1bit−1 

 

Fonte: Jagannathan e Wang (1996) 
 

Onde: It-1 é o nível de informação dos investidores no final do período t-1 e bit–1 = é o beta 

condicional do ativo i no período t-1 definido como: 

 

Figura 4 – Equação do Beta do CAPM condicional 
 

bit−1 = Cov(Rit ,Rmt | It−1 )/Var(Rmt| | It−1 ) 
 

Fonte: Jagannathan e Wang (1996) 
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 Sendo ainda: g0t–1 é o retorno esperado condicional sobre o portfólio com beta igual a 

zero e g1t–1 é o prêmio do risco de mercado condicional. 

 

Nesta variação do CAPM, as informações no tempo correspondente, são importantes, 

pois os betas tanto dos ativos, como do preço do risco, variam no tempo da tomada da 

informação.  

Bonomo e Garcia (1997) destacam que em mercados emergentes, as informações no 

tempo correspondente, são ainda mais importantes, pois devido à instabilidade 

macroeconômica e as condições políticas nestes mercados, existem variações nesses fatores, 

impactando esta versão.  

Bonomo (2002) menciona ainda, importantes estudos do CAPM condicional, entre eles, 

o proposto por Bodurtha e Mark (1991), onde o beta de uma carteira de ativos é definido como 

a covariância condicional do erro de previsão do retorno da carteira e o erro de previsão do 

retorno do mercado.  

Esses modelos possuem vários coeficientes betas enquanto que o CAPM original possui 

apenas um. Dentro de inúmeros estudos, com testes para incorporar variâncias e covariâncias 

que se alteram ao longo do tempo, está o de Jagannathan e Wang (1996) e Ferson e Harvey 

(1999). 

Fama e French (1992) prosseguem seus estudos acerca da visão de Black (1972) e 

examinam empiricamente o CAPM estático, chegando à conclusão que existe uma relação fraca 

entre o retorno médio e o beta, sendo esta, mais uma crítica ao modelo original, mas 

Jagannathan e Wang (1996), desenvolveram um estudo que em parte contrariavam essas 

evidências. Eles observaram que ao utilizar o índice CRSP como portfólio de mercado, 

encontram no modelo não-condicional, implícito no CAPM condicional, uma explicação 

aproximada de 30% da variação cross-sectional do retorno médio de 100 portfólios de mercado, 

similar ao utilizado por Fama e French (1992).  

Jagannathan e Wang (1996) utilizaram como proxy todos as ações listadas na New York 

Stock Exchange (NYSE) e na American Stock Exchange (AMEX), uma razoável proxy para o 

retorno do portfólio de mercado de todos os ativos. Entretanto, Fama e French (1992) 

constataram que, ao utilizar tal proxy, a mesma não foi suficiente para uma análise satisfatória 

da performance do CAPM. 
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Sendo assim, Jagannathan e Wang (1996), por meio das observações ao estudo de 

Mayers (1972) incluíram em seu modelo o retorno do capital humano. Quando o capital humano 

é também incluído na carteira de mercado, o modelo não-condicional implícito no CAPM 

condicional é capaz de explicar mais de 50% da variação cross-sectional do retorno médio. Este 

fato trouxe grandes avanços para o modelo, explicando os retornos daquele mercado. 

 

3.5 O modelo CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996) 

 

Jagannathan e Wang (1996) no seu trabalho empírico assumem que o beta de cada ação 

e o prêmio de risco de mercado variam ao longo do tempo. Eles se baseiam na metodologia de 

Fama e MacBeth (1974). 

Haugen (1986) demonstra que a metodologia de Fama e MacBeth (1974) introduziu 

diferenças significativas em relação aos testes anteriores do CAPM, já que chegaram a 

resultados coerentes com as previsões fundamentais do CAPM, dos estudos de Black (1972).   

Fama e MacBeth (1974) em seus testes, formaram 20 portfólios contendo ações listadas 

na NYSE do período de 1926 até 1929. Posteriormente, estimaram o beta de cada um dos 

portfólios, relacionando os retornos mensais do índice de mercado para o período de 1930 até 

1934. 

Tambosi Filho, et al. (2010) destacam que eles utilizaram os betas de cada um dos 

portfólios do período anterior para prever os retornos mensais dos portfólios do período 

subsequente de 1935 até 1938. O processo de estimação dos betas do mercado se repetiu nove 

vezes até a obtenção total de 390 estimações que foi de janeiro de 1935 até junho de 1968.   

Haugen (1986) demonstra que Fama e MacBeth (1974) utilizaram betas e retornos em 

diferentes períodos. Os betas estimados em um período foram usados para prever as taxas de 

retorno para o período posterior.  

Assim, Fama e MacBeth (1974) concluíram em seus estudos, que os portfólios com betas 

maiores do que a média, tenderão a produzir taxas de retorno maiores que a média nos períodos 

subsequentes; que existe pouca ou nenhuma evidência da não linearidade na relação entre o 

beta e o retorno; e que não se pode prever o retorno futuro com base na variância residual dos 

ativos do portfólio.   

Jagannathan e Wang (1996) utilizam a mesma metodologia de Fama e MacBeth (1974), 

embora este modelo não fosse uma unanimidade e, desenvolveram o modelo CAPM 
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condicional, no qual incluíram as variáveis: prêmio de risco de mercado, rentabilidade do 

capital humano e tamanho das empresas.  

Jagannathan e Wang (1996) utilizaram os retornos de todas as ações da NYSE e da 

AMEX e montaram 100 carteiras em função do variável tamanho, com retornos mensais de 

julho de 1963 a dezembro de 1990, totalizando 330 observações. Para cada carteira calcularam 

regressões entre as ações que compõem a carteira e o índice de mercado (NYSE e AMEX).   

Jagannathan e Wang (1996) observaram em seus testes que, ao utilizarem o índice CRSP 

do Center for Research in Security Prices como carteiras de mercado, encontraram no modelo 

não condicional, implícito no CAPM condicional, uma explicação aproximada de 30% da 

variação cross-sectional do retorno médio de 100 carteiras de mercado, similarmente ao estudo 

de Fama e French (1992).  

Fama e French (1992) constataram, ao utilizarem tal proxy, que esta não foi suficiente 

para uma análise satisfatória da performance do CAPM. Devido a esse fato e com o objetivo de 

melhorar a proxy, Jagannathan e Wang (1996) seguiram Mayers (1972) e incluíram em seu 

modelo o retorno do capital humano, descobrindo que quando o capital humano é também 

incluído na carteira de mercado, o modelo não condicional implícito no CAPM condicional é 

capaz de explicar mais de 50% da variação cross-sectional do retorno médio.  

 

3.6 Principais variações do CAPM 

 

Em função das limitações e, consequentemente, críticas ao CAPM original ou estático, 

variações do modelo foram surgindo para tentar explicar as questões, que o modelo original 

não conseguia explicar. Muitas destas variações, trazem em seu modelo, evoluções importantes 

da versão original e buscam, aumentar as possibilidades de acertos, gerando segurança aos 

investidores, ofertando outras opções de modelos e com isto, aumentando a discussão sobre a 

aplicabilidade e eficácia de cada um.  

Segundo Tambosi Filho; Costa Jr. e Rosseto (2006), na busca de reduzir o risco dos 

investimentos, a partir de meados do século XX, o mundo das Finanças desenvolveu diversos 

modelos de previsão de retorno de ativos financeiros e de análise de risco. 

Em seguida, descreve-se as principais variações do CAPM original, com suas principais 

bases teóricas: 
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3.6.1 Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM) 

 

O CCAPM surgiu com os trabalhos de Merton (1973) e proposto pela primeira vez por 

Rubinstein (1976), Lucas (1978) e Breeden (1979), que apresentavam como principal objetivo 

deste modelo, a busca de um contexto intertemporal. Este modelo considera a hipótese de que 

os investidores consumiam toda a riqueza depois de certo período de tempo, de forma que a 

riqueza e o consumo acabavam se confundindo.  

Segundo Tambosi Filho (2003), este modelo tinha como objetivo generalizar o modelo 

CAPM de Sharpe (1964), para um contexto intertemporal. Dentro deste objetivo, o investidor 

deve traçar um plano de consumo, fazendo um balanceamento da alocação do patrimônio, 

considerando as possibilidades de consumir hoje, poupar e investir, buscando compor um 

montante sabendo que necessariamente, terá consumo no futuro. Portanto, a disponibilidade de 

ativos com maior grau de risco e consequente maior crescimento, seria uma oportunidade a 

analisar, levando o investidor a alocar parte do dinheiro poupado em títulos de risco. Assim, 

como regra, o investidor valoriza mais a renda adicional em momentos de crises econômicas 

do que em momentos de normalidade. 

 

3.6.2 Teoria da Precificação por Arbitragem - APT 

 

Como alternativa à utilização do CAPM proposto por Sharpe (1964), que sugere uma 

relação positiva e linear entre o beta de uma carteira e seu retorno esperado, Ross (1976) 

apresentou uma versão alternativa ao CAPM denominado APT (Arbitrage Pricing Theory), ou 

seja, a Teoria de Precificação por Arbitragem.  As principais diferenças entre esta teoria e o 

CAPM, são destacadas como sendo: tratamento dado pela APT à inter-relação dos retornos dos 

títulos; suposição que os retornos de títulos são gerados por uma série de fatores setoriais e 

gerais de mercado; e a correlação entre os retornos de dois títulos quando são influenciados 

pelos mesmos fatores. 

Segundo Tambosi Filho (2003), este modelo tem semelhanças com o CAPM, pois 

estabelece uma relação linear entre os retornos esperados dos ativos e certos fatores, mas com 

hipóteses alternativas que respondem algumas das críticas ao modelo CAPM original, tais 

como: sua validade em situações de desequilíbrio no mercado, desde que não existam 

oportunidades de arbitragem na economia; e adicionalmente também, existe a possibilidade de 

evidenciar a discussão dos fatores macroeconômicos. Adicionalmente, Ross; Westerfield e 
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Jaffe (2002), ressaltam que o CAPM prevê uma relação positiva entre o retorno esperado e o 

risco, característica também demonstrada pelo APT, como já mencionado anteriormente. 

Segundo Damodaran (2010), a APT se fundamenta na premissa única de que 

investidores se aproveitam de oportunidade de arbitragem, ou seja, se duas carteiras têm o 

mesmo grau de exposição ao risco, mas oferecem retornos esperados diferentes, eles comprarão 

a carteira com maiores retornos esperados e durante o processo, restaurarão o equilíbrio dos 

retornos esperados.  

Chen; Roll e Ross (1986) demonstram baseados em evidências empíricas, que a APT 

não pode ser rejeitada em favor de alguma hipótese alternativa e que a performance da APT é 

muito satisfatória para explicar a variação cross-sectional dos retornos dos ativos. 

Segundo Bodie; Kane e Marcus (2010), para se entender o APT, é necessário explicar o 

conceito de arbitragem. Desta forma, define-se como a exploração da relativa má precificação 

entre dois ou mais títulos para ganhar lucros econômicos livres de risco, sendo que, uma 

oportunidade de arbitragem surge quando um investidor consegue construir uma carteira com 

zero de investimento, ou seja, vender uma carteira “a descoberto” pelo menos um ativo e usar 

os demais rendimentos para comprar um ou mais ativos, o qual irá render um lucro seguro. 

Em função das limitações e consequentes críticas ao modelo CAPM original, como por 

exemplo, a de Roll (1977), na qual este modelo não seria aplicável, como visto anteriormente, 

o APT torna-se, juntamente com outras variações, uma alternativa bastante utilizada, pois 

permite que o risco seja cada vez mais acompanhado, permitindo que o administrador possa 

controlá-lo de uma forma mais eficiente. Isto é viável, porque além do comportamento do ativo 

e do mercado, no qual está inserido, alguns dados econômicos também são considerados no 

APT. 

 

3.6.3 Modelo de Três Fatores 

 

Fama e French (1993), criaram o modelo de três fatores procurando expandir a ideia 

central do CAPM, de forma que parâmetros relacionados a características da empresa, fossem 

adicionados à modelagem, possibilitando maior robustez nas projeções do retorno esperado de 

determinado investimento, saindo do modelo estático do CAPM tradicional e partindo para um 

modelo de análise dinâmica, em que o beta varia ao longo do tempo. 

Os autores inseriram no modelo, o conceito baseado nos seguintes fatores: mercado; 

tamanho da empresa; e índice B/M, sendo que, o índice mercado, considera fatores inerentes 
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ao risco não-diversificável oriundos de fatores macroeconômicos; o item tamanho, visa aferir 

o efeito tamanho que considera que ações de pequenas empresas tendem a obter uma 

performance superior a das grandes empresas; e por fim, o índice B/M (Book to Market), valor 

contábil/valor de mercado. 

Fama e French (1992), usaram todas as ações existentes no banco de dados CRESP e as 

ordenaram em 100 portfólios, durante o período de 1962 até 1990. Nos testes, constataram uma 

relação fraca entre o beta de mercado e o retorno médio. Nestes testes, a variável tamanho e a 

variável preço/valor contábil apresentaram-se mais relevantes que o beta.  

Segundo Tambosi Filho; Costa Jr. e Rosseto (2006) destacam que embora nos testes 

originais do modelo desenvolvido por Fama e French (1993), os coeficientes tenham se 

revelado estatisticamente importantes, diferentes de zero, sugerindo que a proxy dos fatores 

associados ao risco com o retorno do capital humano e o beta são instáveis, ainda assim, o 

modelo foi capaz de explicar a variação cross-sectional dos retornos esperados. 

 

3.6.4 Modelo Multifatorial 

 

Campbell (1993) introduziu o modelo de precificação de ativos multifatorial, no qual as 

variáveis retorno esperado e o risco (covariância condicional) variam no tempo, indicando que 

o retorno esperado e o risco variam no tempo, ou seja, são dinâmicos, confirmando que o CAPM 

original era limitado, pois não conseguia capturar o comportamento dinâmico do retorno dos 

ativos, como descrito anteriormente. 

Ferson e Harvey (1993) baseados nas informações dos estudos de Campbell (1993), que 

introduziu o modelo de precificação de ativos multifatorial, no qual as variáveis retorno 

esperado e o risco (covariância condicional) variam no tempo, ou seja, são dinâmicos, 

desenvolveram um modelo com o objetivo de captar o comportamento dinâmico do beta.  

Ferson e Harvey (1993), demonstram assim, que o modelo de precificação do beta 

condicional permite que o beta possa variar no tempo, dependendo do nível de informação 

disponível. Neste modelo, os retornos esperados seriam equivalentes à soma dos vários betas 

associados ao preço dos riscos, concluindo assim, que os coeficientes analisados não foram 

significativamente diferentes de zero e, que os parâmetros utilizados explicam satisfatoriamente 

a variação cross-sectional dos retornos das ações analisadas. 

Além dos modelos acima descritos, outros autores também trouxeram suas 

contribuições, buscando empiricamente obter resultados que pudessem explicar as variações 
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cross-sectional dos retornos esperados/buscados. Abaixo descreve-se de maneira sintetizada, 

alguns testes, subsequentemente acompanhados de seus estudiosos: 

Fama e MacBeth (1974) criaram uma versão não-condicional do CAPM. Basearam-se 

no pressuposto de que os retornos esperados do portfólio de mercado são constantes e os betas 

são estacionários num determinado período. Neste caso, realizaram testes cross-sectional a 

partir da regressão com retornos esperados não-condicionais e betas não-condicionais, 

demonstrando que existem outras variáveis que são significativas para explicar as variações de 

cross-section dos retornos médios das ações. 

Bodurtha e Mark (1991) propuseram um modelo, no qual o beta de uma carteira de ativos 

é definido como a covariância condicional do erro de previsão do retorno da carteira e o erro 

de previsão do retorno do mercado, considerando assim, vários coeficientes betas enquanto que 

o CAPM original possui apenas um, como descrito anteriormente.   

 

3.7 Principais teorias e autores que constituem o CAPM e suas contribuições 

 

Para compreender melhor como se desenvolveu a teoria do CAPM, é possível por meio 

do tempo, verificar a construção das bases da teoria em cada fase e a contribuição dos principais 

teóricos, com seus respectivos destaques na teoria na composição do CAPM e suas variações, 

inclusive suas contribuições.  

No Quadro 2 abaixo, são demonstrados os autores, suas contribuições para a teoria e os 

respectivos períodos do desenvolvimento das teorias e dos respectivos testes, como seguem: 

 

 

Quadro 2 – Principais teorias e autores que constituem o CAPM 

Ano Autor Descrição e Contribuição 

1952 Harry Markowitz Publica o seu estudo “Portfolio Selection”. Neste 

estudo, ele demonstra que as análises de carteiras, se 

inicia com a análise de títulos individuais, objetivando 

no final a obtenção de uma carteira eficiente, a qual 

atenda de forma satisfatória aos anseios do investidor. 

Sua contribuição é determinada a partir deste ponto, 

pois se constrói a posição eficiente das carteiras e desta 

forma, pode se selecionar aquela que atenda melhor o 
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investidor em relação ao retorno esperado e ao risco 

relacionado.  

1963 William Sharpe Baseado nos estudos de Markowitz (1952), desenvolve 

o “Modelo do Índice Único”. Seu principal objetivo era 

simplificar a matriz de variâncias do modelo de 

Markowitz.  

1964 William Sharpe Publica seu artigo “Capital Asset Prices: A Theory of 

Market Equilibrium under conditions of risk”, 

originando o “Capital Asset Pricing Model”, um 

modelo para precificação dos ativos em mercados em 

equilíbrio, sendo muito utilizado e com importantes 

aplicações.  Sua contribuição foi muito valiosa, pois o 

CAPM é definido como sendo um modelo que relaciona 

a rentabilidade esperada de um ativo ou bem, em um 

mercado em equilíbrio, com seu risco não diversificável 

(beta). 

1961 - 1966 Treynor (1961) 

Lintner (1965) 

Mossin (1966) 

 

Estes autores formulam as teorias sobre o CAPM em 

uma versão estática, inclusive contribuindo para os 

estudos de Sharpe (1964), colaborando para a 

estruturação inicial do CAPM, sendo algumas 

contribuições de forma independente.  

Lintner (1965) e Mossin (1966), aprimoramento para 

captar diferentes aspectos do mundo econômico real. No 

entanto suas previsões incitaram discussões e 

adequações sobre o modelo.  

1972 Black; Jensen e 

Scholes 

Fazem testes do CAPM estático, sem variação do beta, 

ou seja, considerando que o risco dos ativos não 

mudaria. A principal contribuição destes, foi o fato de 

encontram em seu teste do CAPM um relacionamento 

positivo entre a rentabilidade e o beta, que possibilitou 

vários avanços para os estudos de outros autores. 
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1973 Merton Desenvolve o Consumption Capital Asset Pricing 

Model (CCAPM). Este modelo tinha como objetivo 

generalizar o modelo CAPM de Sharpe (1964) para um 

contexto intertemporal. O ICAPM original parte da 

hipótese de que os investidores consumiam toda a sua 

riqueza depois de um período, de forma que a riqueza e 

o consumo acabavam se confundindo. 

1973 - 1974 Fama e MacBeth Desenvolvem uma versão não-condicional do CAPM, 

supondo retornos constantes e os betas estacionários em 

um determinado período, ou seja, considerando que o 

risco dos ativos não mudaria. Fizeram testes utilizando 

cross-sectional, a partir da regressão com retornos 

esperados não condicionais e betas não condicionais. 

Demonstram que os betas de um período são usados 

para prever os retornos num período posterior.  Suas 

conclusões encontram uma relação linear e positiva 

entre retornos e betas para períodos anteriores a 1969. 

1976 Ross Ross apresentou uma versão alternativa ao CAPM. 

Trata-se de um modelo denominado APT (Arbitrage 

Pricing Theory), muito semelhante ao CAPM original, 

pois estabelece uma relação linear entre os retornos 

esperados dos ativos e certos fatores, mas com hipóteses 

alternativas que respondem algumas das críticas ao 

modelo original. Ou seja, vale para situações de 

desequilíbrio o mercado, desde que não existam 

oportunidades de arbitragem na economia e assim, 

responde a alguns pontos não esclarecidos no modelo 

CAPM não-condicional. 

1986 Haugen Demonstra que Black; Jensen e Scholes (1972), 

consideravam que deveria existir uma relação linear 

positiva entre os betas e as taxas de retorno esperado. 

Como consequência deste fato, Black, Jensen e Scholes 
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(1972) encontram em seu teste do CAPM um 

relacionamento positivo entre a rentabilidade e o beta. 

1986 Chen; Roll e Ross Demonstra que a APT não pode ser rejeitada em favor 

de alguma hipótese alternativa e que a performance da 

APT é muito satisfatória para explicar a variação cross-

sectional dos retornos dos ativos.  

1991 Bodurtha e Mark Destacam que o beta de uma carteira de ativos é definido 

como a covariância condicional do erro de previsão do 

retorno da carteira e o erro de previsão do retorno do 

mercado. Esses modelos possuem vários coeficientes 

betas enquanto que o CAPM original considerava 

apenas um.  

1992 Fama e French Criticaram o CAPM através de outras várias 

significativas para explicar as variações cross-section 

dos retornos médios de ações. Utilizam para testes, 

todas as ações existentes no banco de dados CRESP e as 

ordenaram em 100 portfólios, durante o período de 1962 

até 1990. Nas conclusões dos testes, constataram uma 

relação fraca entre o beta de mercado e o retorno médio.  

1993 Campbell Introduz o modelo de precificação de ativos 

multifatorial onde as variáveis retorno esperado e o risco 

(covariância condicional) variam no tempo, indicando 

que o retorno esperado e o risco variam no tempo, ou 

seja, são dinâmicos. Ou seja, os resultados indicaram 

que a covariância condicional assume diferentes valores 

no tempo e aplicação deste modelo possibilita a captura 

mais precisa dos retornos dos ativos. 

1993 Ferson e Harvey Desenvolveram um modelo com o objetivo de captar o 

comportamento dinâmico do beta. Este modelo de 

precificação do beta condicional permite que o beta 

possa variar no tempo dependendo do nível de 

informação disponível. Nos resultados, os coeficientes 
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analisados não foram significativamente diferentes de 

zero. Concluindo assim, que os parâmetros utilizados 

explicam satisfatoriamente a variação cross-sectional 

dos retornos das ações analisadas.  

1996 Costa Jr. Reforça a ideia ao dizer que a versão original ou padrão 

do CAPM, de grande simplicidade, reconhece a 

informação de maior relevância e a utiliza de maneira 

facilmente compreensível. Mas conclui também, que o 

problema é que as hipóteses de partida da versão 

original requerem um mercado de competição perfeita, 

o que não faz sentido no mercado real. 

1996 Jagannathan e 

Wang 

Inseriram no modelo o capital humano de Mayers 

(1972) e trabalharam com risco e retornos condicionais, 

possibilidade de os betas e o prêmio de risco variarem 

ao longo do tempo. Os resultados aumentaram o poder 

explicativo do CAPM condicional, sendo este, capaz de 

explicar mais de 50% da cross-section na variação da 

rentabilidade esperada.  

2003 Tambosi Filho Testa empiricamente o CAPM condicional de 

Jagannathan e Wang (1996), incorporando variáveis 

macroeconômicas e financeiras, para o mercado 

brasileiro, chileno e argentino e ainda compara os seus 

resultados com os encontrados no mercado norte-

americano. A conclusão é que o modelo condicional de 

Jagannathan e Wang (1996), com algumas adaptações, 

é capaz de explicar de forma mais satisfatória a variação 

cross-sectional dos retornos dos portfólios analisados 

do período.  

2006 Tambosi Filho; 

Costa Jr. e 

Rossetto 

Aplicação do CAPM condicional com base nos estudos 

de Jagannathan e Wang (1996), comparando as 

explicações entre o mercado brasileiro e o americano. 

Como contribuição, destacaram as vantagens dos 
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modelos condicionais em relação ao modelo estático, a 

melhorando a aplicação empírica do modelo. 

Principalmente neste estudo, os autores concluem que o 

CAPM condicional é mais eficiente nas previsões que o 

CAPM não-condicional 

2007 Tambosi Filho; 

Garcia e Bertucci 

Testam o CAPM condicional de Jagannathan e Wang 

(1996), para o Brasil, Argentina e Estados Unidos para 

o período de janeiro de 1994 até dezembro de 2002. A 

conclusão é de que o CAPM condicional atende o 

mercado norte-americano e é perfeitamente aplicável 

também nos Brasil e Argentina. Além disto, o 

incremento de variáveis e a utilização do CAPM 

condicional melhorou o poder explicativo da 

modelagem. 

2008  Rogers e Securato Comparam 3 modelos alternativos para predição de 

retornos esperados, para o mercado de capitais 

brasileiro, a saber: CAPM estático, o modelo de 3-

Fatores e o Reward Beta Model de Bornholt (2007). A 

contribuição deste estudo foi a conclusão da rejeição do 

CAPM para predizer os retornos. Além disto, sugerem 

a definição de indicadores que capturem o excesso de 

retorno do mercado e outro que contemple o tamanho da 

empresa. 

2009 Adrian e Franzoni Utilizaram dados de 25 carteiras classificadas por 

tamanho e pelo índice valor contábil-valor de mercado. 

A contribuição deles, foi a conclusão encontrada, que o 

CAPM condicional com aprendizagem é capaz de 

reduzir substancialmente os erros de apreçamento 

quando comparado ao CAPM em sua versão original.  

2010 Tambosi Filho, et 

al. 

Aplicação do CAPM condicional de Jagannathan e 

Wang (1996), com a aplicação de dados 

macroeconômicos. Os autores encontram evidências de 
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que o CAPM condicional de Jagannathan e Wang 

(1996) para o mercado norte-americano é perfeitamente 

aplicável aos mercados brasileiro, argentino e chileno. 

Os resultados encontrados acima para os mercados nos 

permitem diferenciar e também identificar algumas 

características próprias de cada um deles. Isto se torna 

uma importante ferramenta para o investidor potencial 

desses países, já que são encontradas diferenças no 

comportamento dos mercados analisados. 

2011 Tambosi Filho; 

Garcia e Moreiras 

Testam o CAPM condicional de Jagannathan e Wang 

(1996), introduzindo outras premissas, de outros 

mercados, como por exemplo, dados econômicos do 

mercado português, com uma melhora do poder 

explicativo. 

2014 Tambosi Filho Testa o CAPM condicional de Jagannathan e Wang 

(1996), com base mais recente, considerando até o ano 

de 2013 para a América do Norte, comparando com o 

novo mercado brasileiro, aplicando indicadores 

macroeconômicos e desta forma, melhorando o poder 

explicativo, além da captação do risco e retorno 

variando no decorrer do tempo. A versão sem capital 

humano explicou melhor a variação cross-section.   

2014 Bergmann, et al. Analisam a evolução do retorno e risco sistemático das 

carteiras de 11 setores da economia brasileira através do 

modelo do CAPM condicional não paramétrico, 

proposto por Wang (2002). São utilizadas quatro 

variáveis explicativas: 1) o nível da produção industrial 

brasileira; 2) o agregado monetário M4; 3) a inflação, 

representada pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA); e 4) a taxa de câmbio real-dólar, obtida 

pela cotação do dólar PTAX. Os testes do modelo Wang 

seguiram também a metodologia de Castillo-Spíndola 
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(2006), para economias emergentes. Os resultados 

encontrados indicam que o CAPM condicional não 

paramétrico de Wang (2002), é robusto para a 

explicação dos retornos das carteiras da amostra 

considerada, sendo que duas das quatro variáveis 

testadas, i.e., M4 e dólar PTAX, foram significativas ao 

nível de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos aplicados na pesquisa e suas respectivas 

seções, sendo que, na seção 4.1 é informado o tipo de pesquisa, na seção 4.2 é descrita a 

metodologia utilizada por Jagannathan e Wang (1996) e suas bases, na seção 4.3 é apresentado 

os critérios de seleção da amostra e as variáveis utilizadas para a composição das carteiras e por 

fim, na seção 4.4 são demonstrados os métodos utilizados para a análise dos dados. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 Com o presente estudo, pretende-se gerar conhecimento para aplicação prática, 

contribuindo para os estudos na área de finanças relacionados ao mercado de capitais, nas 

avaliações em finanças corporativas e também, no aumento da produção científica relacionada 

aos estudos sobre precificação de ativos de capital na área de finanças. 

 Sobre os objetivos, este estudo visa a pesquisa exploratória explicativa, a qual baseada 

nos levantamentos bibliográficos dos estudos seminais e literaturas complementares 

relacionadas ao tema, visa contribuir para um melhor ajustamento do modelo CAPM, utilizando 

para isto, o modelo CAPM condicional desenvolvido por Jagannathan e Wang (1996), que tem 

por base a variabilidade do risco e do prêmio de risco, sendo este aplicado à bolsa de valores 

de São Paulo, Brasil.  

 

4.2 Método utilizado por Jagannathan e Wang (1996) 

 

Fama e MacBeth (1974), em sua metodologia realizaram testes com 20 carteiras 

contendo ações listadas na NYSE no período de 1926 até 1929. Em seguida, foram estimados 

o beta de cada uma das carteiras, relacionando os retornos mensais do índice de mercado para 

o período de 1930 até 1934. Eles utilizaram os betas de cada uma das carteiras do período 

anterior, para prever os retornos mensais das carteiras do período subsequente, de 1935 até 

1938. O processo de estimação dos betas do mercado foi repetido nove vezes, até a obtenção 

total de 390 estimações, de janeiro de 1935 até junho de 1968.  

Baseados nesta metodologia, Jagannathan e Wang (1996) desenvolveram um modelo do 

CAPM condicional, no qual incluíram as variáveis: prêmio de risco de mercado, rentabilidade 
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do capital humano e tamanho das empresas. Eles utilizaram os retornos de todas as ações da 

NYSE e da AMEX e montaram 100 carteiras em função do variável tamanho, com retornos 

mensais de julho de 1963 a dezembro de 1990, totalizando 330 observações. Para cada carteira 

calcularam regressões entre as ações que compõem a carteira e o índice de mercado (NYSE e 

AMEX). 

Jagannathan e Wang (1996), observaram em seus testes que, ao utilizarem o índice 

CRSP do Center for Research in Security Prices como carteiras de mercado, encontraram no 

modelo não condicional, implícito no CAPM condicional, uma explicação aproximada de 30% 

da variação cross-sectional do retorno médio, similarmente ao estudo de Fama e French (1992).  

 Devido ao fato de Fama e French (1992) utilizarem posteriormente tal proxy e ela não 

ter sido suficiente para uma análise satisfatória da performance do CAPM,  Jagannathan e Wang 

(1996) com o objetivo de melhorar a proxy, seguiram Mayers (1972) e incluíram em seu modelo 

o retorno do capital humano, descobrindo que quando o capital humano é também incluído na 

carteira de mercado, o modelo não condicional implícito no CAPM condicional é capaz de 

explicar mais de 50% da variação cross-sectional do retorno médio.  

Nesta mesma direção, este estudo tem como objetivo verificar se o modelo de 

Jagannathan e Wang (1996) é válido para explicar os retornos do mercado acionário brasileiro, 

no período selecionado. Para isto, aplicou-se o modelo ao mercado acionário brasileiro, 

utilizando uma amostra selecionada, conforme os critérios abaixo descritos. 

 

4.3 Critérios de seleção da amostra 

 

Para compor a base de dados para aplicação do modelo deste estudo, foi utilizado o 

Sistema Economática, do qual foram extraídos os valores de fechamento, das empresas 

selecionadas para este estudo, conforme critérios estabelecidos. Todas as empresas são cotadas 

na BM&FBOVESPA e suas respectivas cotações, foram ajustadas para dividendos, proventos, 

desdobramentos e quaisquer outros eventos. Adicionalmente, foi extraído do sistema, o spread 

entre a taxa de operações de depósitos interfinanceiros (DI), divulgadas pela Central de 

Custódia e Liquidação de Títulos Privados (CETIP) e a taxa de juros (Selic), que tem a 

finalidade de ser um previsor para as variações dos ciclos de negócios. Por fim, foi extraído o 

Produto Interno Bruto (PIB) do período selecionado, dos Indicadores Econômicos 

consolidados, disponibilizados no site do Banco Central do Brasil, com o objetivo de compor 

todas as variáveis necessárias para a aplicação do modelo. 
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Foram incluídas as ações de empresas que possuam mais de 200 observações durante o 

ano, sendo selecionadas, somente ações com liquidez e das empresas que tinham no mínimo 

80% (oitenta por cento) de presença nos pregões da BM&FBOVESPA, no período de 01 de 

janeiro 2008 à 31 de dezembro 2016, totalizando 108 observações.  

Considerados estes aspectos, foram selecionadas quarenta ações, sendo estas, as com 

maior liquidez do mercado brasileiro, divididas em cinco portfólios, conseguindo assim, uma 

amostra com representatividade bastante importante para o mercado brasileiro, pois envolvem 

uma grande porcentagem dos negócios da BM&FBOVESPA. Todas as ações receberam o 

mesmo peso dentro de cada portfólio. 

Os portfólios foram agrupados por liquidez, em grupos de oito ações (da maior para a 

menor), sempre efetivando o corte a cada oito ações pelo índice de liquidez. Assim o primeiro 

portfólio foi composto pelas seguintes ações: Ambev S/A, Bradespar, Brasken, CCR AS, 

Cemig, Copasa, Copel e Cosan. O segundo portfólio foi composto pelas seguintes ações: CPFL 

Energia, Cyrela Realt, Eletrobrás, Embraer, Energias BR, Engie Brasil, Gafisa e Gerdau. O 

terceiro portfólio pelas seguintes ações: Gerdau Metalúrgica, Gol, Itausa, Light S/A, Localiza, 

Lojas Americanas, Lojas Renner e Marcopolo. O quarto portfólio foi composto pelas seguintes 

ações: Natura, OI, Pão de Açúcar-CBD, Petrobrás, Randon Participações, Rossi residencial, 

Sabesp e Sid Nacional. E finalmente, o quinto e último portfólio composto pelas seguintes 

ações: Suzano papel, Telebrás, Telefônica Brasil, Tim participações S/A, Totvs, Tran Paulista, 

Usiminas e Vale, todas selecionadas no Sistema Economática, com dados da 

BM&FBOVESPA, do período selecionado.    

Os seguintes procedimentos foram adotados para definição final da amostra, como 

seguem: 

• Ações que representam cotações no período de 12 meses consecutivos; 

• Ações que possuam um índice de liquidez maior que 0,10; 

• As empresas selecionadas foram aquelas com classes de ações com maior liquidez; 

• Para empresas que possuem mais que uma ação, foi selecionada a com maior 

liquidez; 

• Foram selecionadas as empresas com média anual de 1 bilhão de reais de negócios 

no período, garantindo uma amostra representativa para a aplicação do modelo; 

• Foram excluídas as empresas financeiras, devido ao alto grau de endividamento, 

característica predominante no setor, seguindo o que apontam Fama e French (1992) 
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e Jagannathan e Wang (1996), os quais não utilizaram ações de bancos em suas 

amostras. Segundo Mussa; Famá e Santos (2012), em decorrência do impacto do 

nível de endividamento sobre o índice B/M e também, com base nos aspectos 

gerados pelo endividamento, pertencendo a outro tipo de gênero ao existente nas 

empresas não-financeiras. Assim, as empresas financeiras foram excluídas da 

análise, mesmo já havendo testes de versões do modelo CAPM no Brasil com essas 

ações, como nos estudos de Ribenboim (2002). 

A escolha das ações se deu, levando-se em conta o critério da liquidez, como exposto 

acima, mas também, utilizando-se apenas as ações sobreviventes, isto é, ações de empresas que 

permaneceram cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo, durante todo o período de análise do 

estudo.  

 

4.4 Métodos de análise de dados 

 

Neste trabalho analisar-se-á a aplicabilidade do modelo CAPM condicional, 

desenvolvido por Jagannathan e Wang (1996), no mercado acionário brasileiro. A escolha 

recaiu sobre o mercado acionário brasileiro, pois mesmo com outros trabalhos realizados 

anteriormente, é importante verificar se a aplicação deste modelo continua sendo válida para 

explicar os retornos do mercado acionário brasileiro, dentro do período definido.  

O estudo terá por base a seguinte equação, desenvolvida por Jagannathan e Wang 

(1996), denominada “Premium Labor Model”, para verificar se a mesma consegue explicar as 

variações em dados seccionais da rentabilidade esperada.  

 

Figura 5 – Equação do CAPM condicional “Premium Labor Model”  
 

 
 

Fonte: Jagannathan e Wang (1996) 
 

A amostra do estudo será analisada por meio do método dos mínimos quadrados 

ordinários (OLS). O método OLS requer que sejam satisfeitos os seguintes pressupostos: os 

regressores da equação não sejam correlacionados com os erros; os erros sejam homocedásticos 

(ou seja, tenham todos a mesma variância); os erros não sejam auto correlacionados (TAMBOSI 

FILHO, 2003).   
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O método adotado neste trabalho tem por finalidade testar um modelo para verificar sua 

capacidade de previsão de retornos baseado em testes cross-sectional, conduzidos a partir da 

regressão com retornos esperados condicionais e betas condicionais através de um método 

semelhante ao de Fama e MacBeth (1974).   

Jagannathan e Wang (1996) utilizaram também o Método Generalizado dos Momentos 

(GMM) para estimar os coeficientes do modelo Premium Labor. Esse método de estimação é 

o que gera coeficientes mais robustos estatisticamente, uma vez que não se exige a hipótese de 

normalidade dos retornos.  

 Sendo assim, como descrito anteriormente, foram elaborados 5 (cinco) portfólios 

contendo 8 ações listadas na BM&FBOVESPA no período de 2006 até 2016. Posteriormente, 

foi estimado o beta de cada um dos portfólios relacionando os retornos mensais do índice de 

mercado para o período de 2006 até 2007. Estes betas de cada um dos portfólios do período 

anterior, serviram para prever os retornos mensais dos portfólios do período subsequente de 

2008 até 2016. O beta será estimado para cada ação, usando 24 meses do retorno passado das 

ações. 

 Seguindo as concepções de Fama e French (1992) foram criados 5 portfólios, sendo que 

foram calculados o retorno de cada um deles para os 12 meses seguintes, repetindo esse 

procedimento para cada ano analisado. Se criou uma série temporal do retorno mensal para cada 

um dos 5 portfólios, e utilizando o valor médio de cada um dos coeficientes para determinar a 

sua significância. Os portfólios foram rebalanceados anualmente, de acordo com os estudos de 

Fama e MacBeth (1974), os quais rebalancearam os portfólios período por período, até que a 

estimação dos betas atingisse o total de estimações de todo período analisado. 

 As análises de regressão, estimações econométricas e testes estatísticos, foram 

realizados em software desenvolvido por Tambosi Filho (2003), em linguagem de 

programação Fortran 77, o qual tem a base necessária para as verificações do modelo estudado, 

objetivando responder à questão de pesquisa, levando assim as conclusões finais e 

consequentemente, as suas contribuições para a academia, utilizando para isto, a amostra 

selecionada, segundo os critérios aqui definidos. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo são descritos os resultados, com suas respectivas análises, obtidos nos 

testes dos modelos da pesquisa, dentro do proposto na metodologia de pesquisa. 

Especificamente na seção 5.1 são efetuadas algumas considerações sobre os testes do modelo. 

Na seção 5.2 são demonstrados os resultados e a respectiva análise do CAPM estático sem 

Capital humano. Na seção 5.3, são evidenciados os resultados e a respectiva análise do CAPM 

condicional sem Capital Humano. Por fim, na seção 5.4, menciona-se os resultados do CAPM 

condicional com Capital Humano.  

 

5.1 Considerações sobre os testes dos modelos  

 

As regressões dos modelos abaixo descritos são estimadas usando a metodologia de 

Fama e MacBeth (1974), a mesma utilizada por Jagannathan e Wang (1996). O modelo foi 

estimado usando o método generalizado dos momentos, como descrito na metodologia de 

pesquisa. Posteriormente, por meio da correção dos erros, verifica-se que a variância residual 

afeta o preço dos ativos ou a taxa de retorno esperada. Como descrito acima, foram construídos 

cinco portfólios com oito ações em cada um deles, sendo estas, com maior liquidez no mercado 

acionário brasileiro, selecionadas como definido na metodologia. O período testado é de 01 de 

janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2016. O prêmio é representado pelo spread entre a taxa 

da CETIP e a taxa SELIC. Já o capital humano é representado pelo PIB de mercado, quando 

aplicado. A proxy de mercado será o IBOVESPA. 

 

  



53 

 

5.2 CAPM estático sem capital humano  

 

Tabela 1 – Dados do CAPM Estático sem Capital Humano 
 

Coeficientes: C0 Cibov Cpremio Cpib mer Csize R-
square 

Estimate: -1,10 -1,19 -3,74   13,20 

t-value: -0,99 -0,23 -0,80    

p-value: 0,00 0,00 0,00    

Correção -t: -0,34 -0,22 -0,35    

Correção -p: 0,00 0,01 0,00    

Estimate: -0,79 0,66 0,43  0,71 43,00 

t-value: -0,30 0,12 0,33  3,80  

p-value: 0,00 0,18 0,32  0,00  

Correção-t: -0,24 0,03 0,26  2,50  

Correção-p: 0,00 0,06 0,45  0,00  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

  

Os resultados presentes na tabela acima demonstram que o t value para o Cibov é -0,23. 

O R2 da regressão é de somente 13,20%. Conclui-se assim, que a variação cross-sectional dos 

retornos médios ainda não é bem explicada, ou seja, ela está subestimada, quando se utiliza o 

CAPM estático sem a inclusão do PIB de mercado, ou seja, sem Capital Humano.    

O modelo para a correção de erros, conforme o valor estimado, também não é 

significativo. Após a correção dos erros, que trata o termo de erro do modelo, podendo usar 

este termo para ligar o comportamento das variáveis no curto prazo com seu valor no longo 

prazo, ou seja, um meio de reconciliar o comportamento no curto prazo de uma variável com 

seu comportamento no longo prazo, conclui-se que o comportamento das variáveis de curto 

prazo se aproximam do valor de longo prazo. O Cibov não é significativamente diferente de 

zero.  Quando é introduzida a variável size no modelo, encontra-se para o Csize um t-value de 

3,80 e o R2 sobe para 43,00%.   

Neste caso, apesar do aumento do R2 de 13,20% para 43% e do fato do modelo não 

apresentar alterações significativas após a correção dos erros, o modelo demonstra ser 

inconsistente, pois mesmo com a inclusão da variável size, não ocorreu a melhora esperada, não 

demonstrando influência nos resultados, pois o modelo estático não capta o efeito dessa 



54 

 

variável. A análise no mercado brasileiro desta forma, está na mesma direção que as conclusões 

alcançadas para o mercado norte-americano, encontradas por Jagannathan e Wang (1996). Os 

resultados obtidos por eles considerado o CAPM estático sem Capital Humano, do t-value para 

o Cibov de -0,28 e do R2 da regressão de 1,35%. Sendo que, após a correção, os valores obtidos 

quando introduzida a variável size no modelo não demonstram também significância, sendo 

para o Csize um t-value de -2,30 e do R2 de 47,65%, sendo consistente com o encontrado nos 

testes deste estudo, inclusive suas conclusões.   

 

5.3 CAPM condicional sem capital humano - (Brasil) 

 

Tabela 2 – Dados do CAPM Condicional sem Capital Humano 
 

Coeficientes:  C0 Cibov Cpremio Cpib mer Csize R-
square 

Estimate:  -1,67 3,97  -0,52  14,00 

t-value:  -0,93 0,80  -0,80   

p-value:  0,00 0,00  0,00   

Correção-t:  -0,19 0,13  -0,03   

Correção-p:  0,00 0,01  0,04   

Estimate:  -0,96 1,58  -1,35 0,78 48,00 

t-value:  -0,46 0,70  -0,66 4,20  

p-value:  0,00 0,00  0,00 0,00  

Correção-t:  -0,12 0,02  -0,13 0,38  

Correção-p:  0,02 0,03  0,15 0,00  
     

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 Os resultados presentes na tabela acima demonstram que o valor estimado de Cpib.mer, 

usando a metodologia Fama-MacBeth (1974), não é significativamente diferente de zero. O t-

value para Cpib.mer é -0,80 e o R2 é de somente 14%. Nota-se que o R2 deste modelo, é bem 

próximo ao resultado encontrado no modelo CAPM estático sem Capital Humano, de 13,20%.    

No entanto, após a correção dos erros, pode-se concluir que Cpib.mer se torna 

significantemente diferente de zero em relação aos testes do modelo no mercado americano, 

realizados por Jagannathan e Wang (1996). 
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Quando se introduz a variável tamanho, o t-value passa para 4,20 e o R2 cresce para 

48%. Apesar do aumento do R2, o modelo não demonstra consistência, pois é necessário 

permitir que o beta varie no longo prazo, de modo que os retornos cross-sectional esperados do 

mercado sejam explicados. 

Verifica-se que o valor do R2 de 48%, é muito próximo ao encontrado no CAPM estático 

de 43% e o valor estimado para a variável Cpib.mer, depois da correção dos erros, se tornou 

significativamente diferente de zero, fatos estes que podem ser explicados pela não inclusão do 

PIB de mercado. Assim, o modelo condicional parece ser mais eficaz para explicar a variação 

cross-sectional média dos retornos no mercado brasileiro, que o CAPM não condicional, 

consistentes com os testes realizados por Jagannathan e Wang (1996) para o mercado 

americano. Os resultados obtidos por estes autores, considerado o CAPM condicional sem 

Capital Humano, do t-value para o Cibov é de 3,28 e do R2 da regressão é de 29,32%. Quando 

introduzida a variável size no modelo, os valores mudam, sendo para o Csize um t-value de -1,93 

e para R2 de 61,66%, sendo consistente com o encontrado nesta pesquisa, inclusive em suas 

conclusões, exceto pelo Cpib.mer, que se torna significantemente diferente de zero. 

  

5.4 CAPM condicional com capital humano 

 

Tabela 3 – Dados do CAPM Condicional com Capital Humano 
 

Coeficientes: C0 Cibov Cpremio Cpib mer Csize R-
square 

Estimate: -1,11 2,65 2,60 -0,59  18,00 

t-value: -0,85 0,70 0,30 -0,51   

p-value: 0,00 0,00 0,00 0,00   

Correção -t: -0,28 0,12 -0,19 -0,03   

Correção-p: 0,00 0,03 0,18 0,12   

Estimate: -0,67 10,75 1,86 -1,28 0,71 55,00 

t-value: -0,34 0,31 0,80 -0,43 3,50  

p-value: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Correção-t: -0,11 0,02 0,10 -0,23 0,31  

Correção-p: 0,23 0,12 0,56 0,01 0,00  
     

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Os resultados na tabela acima demonstram que o valor estimado para Cpremio, não é 

significativamente diferente de zero, sendo o t-value para Cpremio de 0,30 e o R2  de apenas 18%. 

Nota-se aqui, que o R2 é semelhante ao resultado encontrado no modelo CAPM condicional 

sem Capital Humano.  

Quando o modelo para a correção de erros é introduzido, o t-value para Cpremio passa para 

0,80 e quando a variável size é adicionada ao modelo, o t-value para Csize é de 3,50. Já o R2 

cresce de 18,00% para 55,00%  e o valor estimado para Cpremio,  após a correção dos erros, 

torna-se significativamente diferente de zero. Esse fato pode ser explicado pela inclusão do PIB 

do mercado. Nesse sentido, o modelo condicional parece ser mais efetivo para a explicação da 

média de variações cross-sectional dos retornos de mercado para o mercado brasileiro. 

Conclui-se assim, que o CAPM condicional com a inclusão do PIB de mercado brasileiro 

parece se aproximar dos resultados obtidos para o mercado americano, obtidos por Jagannathan 

e Wang (1996) em seus testes. Estes autores encontraram um R2, após as correções de erros de 

64,73%. Conclui-se ainda também, que apesar das variáveis Cpremio e Cpib.mer se tornarem 

significativamente diferentes de zero, após a correção dos erros, a consistência do modelo não 

parece ter sido impactada.  

 Não foram efetuados testes com o CAPM Estático com Capital Humano, pois é 

necessário permitir que o beta varie no tempo para explicar o retorno cross-sectional esperado 

dos mercados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

  

Como se pode constatar na revisão da literatura deste estudo, o CAPM mostra que o 

risco de um ativo financeiro é bem representado pelo coeficiente beta que mede a adequação 

de um título ao mercado. Brigham; Gapenski e Ehrhardt (2001) destacam que o beta, que 

representa a quantidade de risco, é a tendência de uma ação se mover para cima ou para baixo, 

com o mercado. Este coeficiente do modelo de mercado representa a influência do risco 

sistemático no retorno dos portfólios, daí a importância de suas estimativas. O coeficiente beta 

pode ser visto como uma medida de volatilidade relativa dos retornos de um portfólio em 

relação ao mercado. 

Dentro deste contexto, a abordagem do CAPM estático apresenta problemas de 

consistência, sendo um dos principais a determinação dos parâmetros ou coeficientes de 

regressão, que é realizada, como se estes não se alterassem no tempo. Deve-se esperar 

mudanças nas características fundamentais de uma empresa, assim como no ambiente 

macroeconômico, com isto não se pode supor que o risco sistemático se mantenha estável 

(TAMBOSI FILHO, 2003).  

Desta forma, este estudo utilizou o modelo do CAPM condicional de Jagannathan e 

Wang (1996) aplicado no mercado americano. Este modelo considera que o beta de cada ação 

e o prêmio de risco de mercado variam ao longo do tempo. Os autores se basearam na 

metodologia de Fama e MacBeth (1974), como vimos anteriormente, na revisão da literatura.  

Assim, para a aplicação deste modelo no mercado acionário brasileiro, foram 

selecionadas 40 ações com maior índice de liquidez do mercado brasileiro, divididas em 5 

(cinco) portfólios, contendo cada portfólio 8 ações, durante o período de 01.01.2008 a 

31.12.2016, como definido anteriormente, na metodologia deste estudo. Avaliou-se se este 

modelo é válido para explicar os retornos do mercado acionário brasileiro no período 

selecionado, sendo esta, a questão de pesquisa deste estudo. Na sequência, descreve-se os 

resultados, com suas análises dos testes aplicados na amostra selecionada. 

Os testes do CAPM estático sem Capital Humano, demonstram que o modelo não 

explica satisfatoriamente os retornos cross-sectional do mercado brasileiro, no período 

selecionado desta pesquisa.   Adicionalmente, após a inclusão da variável size nos modelos, o 

R2 de todos modelos tem um grande crescimento. Considerando este fato e o que se encontra 

descrito na literatura, pode-se concluir que os resultados deste modelo para o mercado brasileiro 
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demonstram inconsistências, considerando o fato de não apresentarem alterações nos 

parâmetros a longo prazo.   

 Sendo assim, o modelo não demonstra satisfatoriamente a realidade do mercado. Em 

primeiro lugar, porque sabe-se que o ciclo econômico é dinâmico na maioria das economias e, 

de acordo com os modelos analisados acima, esta variável não foi contemplada. Em segundo 

lugar, porque o proxy do mercado não seria suficiente o bastante, para representar qualquer 

economia.  O modelo precisa ser melhorado com a inclusão de novas variáveis que melhor 

representem o mercado.   

 Desta forma, o CAPM estático deve ser aperfeiçoado com a inclusão de novas 

variáveis para que consiga representar bem o mercado e seu dinamismo. Mesmo assim, não se 

deve descartar o CAPM estático, pois ele é capaz de explicar o mercado para um determinado 

espaço de tempo. 

 Em relação ao testes do modelo CAPM condicional sem Capital Humano, o valor 

estimado de Cpremio não é significativamente diferente de zero para as carteiras de mercado 

analisadas para o período selecionado. No entanto, quando apresenta-se o modelo para a 

correção de erros, a variável Cpremio torna-se significativamente diferente de zero.  

No caso do mercado americano, mesmo após a adoção do modelo para a correção de 

erros, a variável Cpremio  continua significativamente diferente de zero. Isso significa que o risco 

aumentou drasticamente e influenciou o mercado analisado.  

Quando a variável size é incrementada para o modelo, o R2 aumenta proporcionalmente 

para o mercado brasileiro. Quando a variável tamanho é adicionada ao modelo, o R2 sofre um 

aumento considerável, mesmo que o efeito da variável tamanho, apresente alguns efeitos no 

modelo. Isso significa que o CAPM condicional, mesmo sem a inclusão do capital humano, é 

capaz de explicar com eficácia os retornos da  média das carteiras analisadas, de uma forma 

muito mais satisfatória que o CAPM não-condicional. 

Isso acontece na medida em que o efeito da variável size influencia de forma agregada 

o mercado brasileiro.  Em relação ao modelo condicional pode-se concluir, que o poder de 

explicação do modelo aumenta razoavelmente para o mercado brasileiro.  

O modelo parece ser capaz de capturar os efeitos da dinâmica da economia (bastante 

significativa durante o período selecionado). Ao introduzir a variável size, os modelos têm um 

aumento considerável no seu R2, embora seja importante ressaltar, que esta variável parece ser 

mais significativa no mercado brasileiro, provavelmente como resultado das diferenças 

encontradas na composição das novas exigências desse mercado.  
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Finalmente, há evidências de que o CAPM condicional proposto por Jagannathan e 

Wang (1996) para o mercado norte-americano. é perfeitamente aplicável ao  mercado brasileiro. 

De modo geral, os resultados obtidos para o mercado brasileiro são similares aos resultados 

obtidos para a economia americana, quando da utilização deste modelo. É importante observar 

que os resultados devem ser analisados com cuidado, devido ao tamanho da amostra utilizada. 

Pode-se evidenciar uma aceitação do modelo no período analisado, dentro da amostra 

selecionada, mas em uma amostra mais longa, pode-se ter que que rejeitá-lo. Portanto 

recomenda-se mais estudos sobre o modelo, considerando um período maior. 

Ribenboim (2002) demonstra que a literatura existente sobre os testes do modelo CAPM 

demonstram que o ideal está na obtenção de uma amostra que permita algumas subdivisões em 

períodos de dez anos.  Campbell (1993) demonstra que é razoável concluir que os desvios do 

modelo CAPM são mais importantes em alguns períodos do que em outros.   

Ressalta-se ainda que, apesar dos resultados similares aos realizados no mercado 

americano por Jagannathan e Wang (1996), observa-se algumas diferenças, pois o Cpib.mer 

parece influenciar menos no modelo, mas a variável size apresenta uma influência significativa. 

Portanto, considerando as ressalvas acima, pode-se concluir que o modelo condicional 

de Jagannathan e Wang (1996), com algumas adaptações, é válido para explicar de forma a 

variação cross-sectional dos retornos dos portfólios analisados.  

Bonomo e Garcia (1997), demonstram que o CAPM condicional tem maior aderência 

aos dados, capturando melhor a dinâmica das medidas de risco e dos retornos esperados, sendo 

assim, os resultados encontrados neste estudo, confirmam tal afirmação, pois o modelo 

condicional capturou melhor a dinâmica das medidas de risco e dos retornos esperados. 

Entretanto, Bonomo (2002), demonstra que os fatores macroeconômicos, embora relevantes 

para explicar o risco, têm sido irrelevantes para explicar o preço das ações nos mercados sul-

americanos.  

Desta forma, recomenda-se a elaboração de mais testes com diferentes variáveis 

macroeconômicas no futuro, que representem melhor o mercado, como também, com uma 

amostra mais longa, que possa capturar os desvios do modelo CAPM, incrementando assim, os 

estudos relacionados ao tema. 
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