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0 espectacular desenvolvimento do mercado bolsista portugues nos anos 
de 1985 a 1987 mobilizou avultados recursos financeiros, suscitou debates e 
interroga<;oes e, mal ou bem, tera funcionado como rampa de lan<;amento do 
novo mercado financeiro nacional. 

Para reavaliar a magnitude do desenvolvimento do mercado de ac<;oes 
relembrar-se-ao apenas alguns numeros: 

Na Balsa de Lisboa o volume das transac<;oes cresceu 783% entre 
1985 e 1986 e os primei ros nove meses de 1987 basta ram para 
que esse volume duplicasse o de todo o ana precedente; 

0 valor do fndice de cota<;oes do Banco Totta & A<;ores (BTA) dupli
cou de Dezembro de 1985 para Dezembro de 1986 e, desde esta 
data ate meados de Outubro de 1987, viu o seu valor multipli
cado par cinco. 

A recessao iniciada em Outubro de 19e7 registou tambem um ritmo fora 
do usual: 

0 fndice BTA passou para metade do seu valor em apenas dais 
meses: Outubro a Dezembro de 1987; 

Apenas em meados de 1988 o mercado bolsista nacional parece estar 
a anunciar uma estabilidade. 

Num mercado desta natureza, que atraiu anormalmente toda a especie 
de recursos financeiros, desde as pequenas poupan<;as aos capitais de espe-

(*) 0 presente artigo sintetiza alguns resultados comunicados ao Advanced Research Work
shop- A Reappraisal of The Efficiency of Financial Markets, realizado em Abril de 1988. Aqui se 
desenvolvem algumas ideias suscitadas pelo debate realizado em torno da comunicaQao ai apre
sentada (Grato e Lopes, 1988). 

Agradecem-se particularmente os comentarios criticos e sugestoes do Prof. R. J. Sweeney, 
da Universidade de Claremont, Estados Unidos da America, e do Prof. S. Ekern, da Faculdade 
de Economia da Noruega. 

Os erros e insuficiencias existentes mantem-se da responsabilidade dos autores. 
(**) Assistente do ISE, membro do CEMAPRE. 
(** *) Professor do 1ST, da SecQao de UrbanizaQao e Sistemas do Departamento de Enge
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culadores, pode parecer um pouco estranho raciocinar sobre a sua efici€mcia, 
por confronto empfrico com as implicac;oes dessa categoria te6rica desenvol
vida nos estudos de financ;as. 

De qualquer forma, parece importante documentar esse perfodo contur
bado de desenvolvimento dos nossos mercados. E o facto e que esse estudo 
revela existir uma disparidade not6ria entre a hip6tese de efich~ncia [efficient 
market hypothesis (EMH)] e o comportamento das cotac;oes. 

Relembra-se que, de acordo com a hip6tese da eficiencia, os prec;os de 
transacc;ao dos activos financeiros resumiriam toda a informac;ao possfvel sobre 
a sua evoluc;ao futura. A definic;ao original de Fama (Fama et at., 1969, e Fama, 
1970} tem variantes que podem ser sintetizadas em tres nfveis, resultando nas 
definic;oes de eficiencia fraca, semiforte e forte. Uma definic;ao pratica, ape
sar de ser fortemente contestavel em termos te6ricos (v., e. g., Ball, 1988), tem 
particular interesse - trata-se da definic;ao de Jensen, segundo a qual um mer
cado e eficiente quando os retornos resultantes de uma aplicac;ao financeira 
nao podem ser incrementados por sucessivas compras e vendas dessas apli
cac;oes (Jensen, 1978}. 

Qualquer que seja o posicionamento te6rico de partida a EMH tem algu
mas consequencias praticas testaveis que sao unanimemente aceites (v., e. 
g., Brealey e Myers, 1984}. E objectivo deste artigo confrontar algumas das 
mais importantes implicac;oes da hip6tese da eficiencia com 0 comportamento 
da Bolsa de Lisboa em 1986 e 1987. 

As secc;oes seguintes procedem a esses testes de eficiencia, estando o 
artigo organizado da seguinte forma: 

1) A memoria das sucessivas cota96es e discutida e mostrada a 
existencia de significativas autocorrelac;oes; 

2) Alguns filtros semelhantes ao filtro de Alexander sao aplicados, 
mostrando-se a possibilidade de atingir acrescidas taxas de 
retorno; 

3) A superioridade das regras de troca sobre a polftica de manuten
c;ao das aplicac;oes e discutida ao Iongo de um perfodo prolonga
do, mostrando-se que essa superioridade se revela tanto em perf
ados de alta como de baixa das cotac;oes; 

4) Uma secc;ao final sumariza as principais conclusoes. 

1 - Ausencia de memoria ou autocorrelac;oes na sucessio de prec;os 

Todo o estudo que segue tem como ponto de partida tres sucessoes cro-
nol6gicas: 
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BTA- fndice de cotac;oes publicado pelo Banco Totta & Ac;ores; 
Marconi - prec;os de transacc;ao das acc;oes da Companhia Marconi; 
CISF- prec;os de transacc;ao das acc;oes da CISF. 



0 interesse do fndice BTA justifica-se pelo facto de se tratar do mais fia
vel e difundido fndice ponderado de cotac;oes. 0 da Marconi pode ser respon
savel par urn quinto do volume de transacc;oes no ana de 1987. 

0 da CISF, uma das mais importantes sociedades financeiras portugue
sas, pode ser igualmente responsavel par urn elevado volume de transacc;oes 
bolsistas. 

Em todos os casas as sucessoes cronol6gicas iniciam-se no 1. o dia uti I 
de 1986 -2 de Janeiro- e prolongam-se ate 10 de Novembro de 1987, 
encontrando assim urn perfodo de subida continuada e urn perfodo de quebra. 
A evoluc;ao das sucessoes revela urn paralelismo notavel, como pode ser apre
ciado graficamente: 

A- Marconi. 
B-CISF. 
C- BTA. 

Perfodo 

Cota<;:Oes da Marconi, da CISF e do BTA de 2 de Janeiro de 1986 a 10 de Novembro de 1987. 

Para estudar a existencia ou inexistencia de memoria nas sucessoes cro
nol6gicas, de forma relevante para o confronto com a hip6tese de eficiencia, 
torna-se necessaria transformar as sucessoes o~Jginais na sucessao dos retor
nos. De facto, a EMH nao pode deixar de pressupor urn crescimento no valor 
das cotac;oes, de forma que cada transacc;ao corresponda a urn investimento 
de valor lfquido actualizado nulo. 

Representado par (Z,) as sucessoes cronol6gicas originais cujos retornos 
(x ,], excluindo dividendos, podem ser definidos como a primeira diferenc;a dos 
logaritmos: 
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A ausencia de memoria das cotac;oes, que deriva da hip6tese da eficien
cia, correspondera a hip6tese: 

H 0 : Cov (x 1, x 1+T) = 0 v t, T 

podendo ainda acrescentar-se (Taylor, 1986) a constancia dos valores espera
dos nao condicionais: 

0 teste de t de Student sabre H 0 , at raves do calculo dos valores das 
autocorrelac;oes de prime ira ordem, e significative, a um nfvel de 5%, para 
as tres sucessoes cronol6gicas C). 

Encontra-se: 

BTA- r 1 =0,62; 
Marconi - r 1 = 0,20; 
CISF - r 1 = 0, 11. 

0 teste portemanteau, com a estatfstica nE r7 incluindo as coeficientes 
de autocorrelac;ao de ordem 1 a 10, e significative para as duas primeiras series 
e nao conclusive para a terceira, que nao ultrapassa o valor crftico de 5%. 

E interessante notar que as autocorrelac;oes com valor mais elevado 
apresentam-se no fndice BTA como que indicando que as flutuac;oes aleat6-
rias nas cotac;oes individuais se compensam, gerando uma evoluc;ao colectiva, 
com uma tendencia bem marcada. 
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(1) No caso da Marconi, a sucessao estudada nos testes de autocorrelac;:ao tern infcio ape· 
nas em Marc;:o de 1986. De facto, a sucessao apresenta, no que se refere a autocorrelac;:ao, urn 
comportamento simetrico nos dois primeiros meses de 1986, apresentando valores negatives. Essas 
observac;:oes foram retiradas da serie aqui estudada por se considerarem emiticas para o fim em 
vista. 
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2 - Simulac;io de filtros 

Uma reconhecida implica<;:ao da hip6tese da eficiencia e a impossibilidade 
de obten<;:ao de retornos acrescidos, pela aplica<;:ao de regras de compras e 
venda - os chamados filtros. 

A mais utilizada dessas regras eo chamado <<filtro de Alexander», que dita 
a venda da ac<;:ao, ou aplica<;:ao financeira, quando o seu pre<;:o desce, em 
rela<;:ao ao ultimo maximo, mais do que g% e leva a comprar de novo esse 
«papel» quando ele sobe -g%, em rela<;:ao ao mfnimo entretanto atingido (Ale
xander, 1961). 

E claro que, num mercado eficiente, em que os pre<;:os resumem toda 
a informa<;:ao e, portanto, as suas varia<;:oes sao puramente aleat6rias, a apli
ca<;:ao deste tipo de regras nao pode incrementar os retornos do investidor. 
As varia<;:oes no ritmo de crescimento ou decrescimento dos pre<;:os, nao 
estando correlacionadas, nada garantem sobre a sua evolu<;:ao futura, pelo que, 
num mercado eficiente, a aplica<;:ao de filtros nao incrementa os retornos. 

Por outro lado, foi demonstrado que os resultados da simula<;:ao de filtros 
sao enviezados em desfavor dos retornos proporcionados pelos filtros (Praetz, 
1976). 0 problema e facilmente intufdo se se notar que a aplica<;:ao de regras 
de compra e venda leva o investidor a colocar-se fora do mercado em deter
minados perfodos, prejudicando-se por af nao receber qualquer retorno, cujo 
valor esperado corresponde a taxa de actualiza<;:ao e e positivo e). 

Por essas razoes, se os retornos resultantes da aplica<;:ao de filtros regis
tarem, num perfodo prolongado, um acrescimo significative face a polftica de 
manuten<;:ao da aplica<;:ao (buy-and-hold policy), sera de concluir por um ele
vado grau de ineficiencia do mercado. 

Os filtros adiante simulados ignoram os custos de comercio, que nao sao 
significativos, dado os elevados retornos em causa. Eles permitem obter numa 
ideia dos proveitos que determinados agentes podem ter retirado do mercado 
bolsista de Lisboa. 

0 primeiro filtro aplicado e uma versao da regra de Alexander. Leva a 
vender a aplica<;:ao no dia seguinte aquele em que o pre<;:o decresce mais do 
que - g% e a adquiri-la de novo no dia seguinte aquele em que o pre<;:o sobe 
mais do que o mesmo parametro percentual. 

Os resultados obtidos com diversos valores de parametros encontram-se 
nos graficos seguintes, em que igualmente se indicam os retornos obtidos no 
mesmo perfodo pela polftica de buy-and-hold. Para cada valor do parametro 

(2) 0 teste de eficiencia em torno da aplicac;:ao de filtros sofreu urn desenvolvimento impor
tante nos anos 60 e 70, nao tendo sido conclusiva nos principais mercados. Urn curto survey des· 
sas aplicac;:oes pode encontrar-se em Taylor, 1986, pp. 119·201. 
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indicam-se, em ordenadas, os factores multiplicativos de final do perfodo 
(1 0 de Novembro de 1987) correspondentes a aplica<;:ao efectuada no infcio 
do perfodo (2 de Janeiro de 1986): 
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Como seria natural esperar, os testes sao mais conclusivos na sucessao 
com maior memoria - BT A. 

Af nenhum valor de parametro de filtro obtem proveitos inferiores aos resul
tantes de uma polftica de manutenQao da aplicaQao. 

Os resultados ja nao sao tao conclusivos com investimentos em «papeis)) 
particulares. No caso da Marconi, o filtro e praticamente incapaz de incrementar 
os retornos finais. No caso da CISF, os retornos duplicam num intervale apre
ciavel do parametro. 

Ha uma objec({ao pratica importante quanto a aplicabilidade deste tipo 
de filtros: o pressuposto da capacidade de proceder a compras e vendas com 
base em decisoes tomadas diariamente. De facto, apenas institui96es financei
ras poderiam implementar tal mecanisme. 

Assim, testou-se um outro tipo de filtros, que pressupoe uma analise das 
cota96es ao Iongo de duas semanas. Os pre({os sao analisados ao Iongo de 
oito dias de operaQao bolsista (duas semanas na Bolsa de Lisboa) e a venda 
e decidida quando 0 retorno composto desse perfodo e inferior ao parametro 
percentual - g, sendo a venda decidida quando o retorno ultrapassa o valor 
-g. 

Os resultados sao agora mais conclusivos, o que mais fortemente contra
ria a hip6tese da eficiencia. 
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Na realidade, existindo memoria nas cotagoes, o retorno composto de oito 
dias de operagao e um estimador mais preciso do retorno esperado no perfodo 
posterior. 

Os resultados sao surpreendentemente elevados. Os graficos seguintes 
dao uma ideia bem elucidativa do espantoso proveito que pode ser retirado 
da insuficiencia do mercado bolsista: 

Flltro de Alexander (olto dlaa) 
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0 caso da Marconi e particularmente interessante. A aplicagao do filtro 
a esse blue-chip permite multiplicar o montante inicialmente aplicado par um 
factor que varia entre 20 e 30, com a seguranga de um parametro do filtro 
no intervale 0,05% - 5%! 

Vale ainda a pena testar um outro filtro, que foi aquele empiricamente 
aplicado par muitos pequenos investidores. Essa regra de compra e venda, 
que foi denominada «Filtro Portugues Suave)) (3

), corresponde a crenga gene
ralizada na insuficiencia do mercado bolsista e a previsao de uma inevitavel 
perda ap6s o perfodo de alta especulativa. De acordo com essa regra, o «papel)) 
seria vendido quando iniciasse uma descida semelhante a descida crftica do 
filtro anterior (mais do que - g% nos oito dias previos), mas, alem disso, 

(3) Denominado «Smooth portuguese filter», em Grato e Lopes, 1988. 
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seriam sempre vendidos os montantes correspondentes aos retornos quando 
esses montantes alcanc:;:assem os 100%. Significa isso que cada agente inter
ventor na compra de aplicac;:oes nunca arriscaria mais do que o montante ini
cial e retiraria do mercado todos os proveitos excedentes. 

0 «Filtro Portugues Suave» nao corresponde a uma regra racional, nao 
consegue competir com os filtros anteriores; no entanto, proporciona retornos 
elevados a um risco reduzidfssimo. E o que se pode observar no quadro 
seguinte, em que, para quatro valores do parametro - g, se indica o total 
obtido, no final do perfodo, pela aplicac:;:ao de uma unidade monetaria: 

Filtro Portugues Suave 

g BTA Marconi CISF Percentagem 

0,5. 4,9 6,1 5,4 
1,0. 4,8 12,0 5,5 
5,0. 4,7 5,6 5,3 
10,0 .. 4,0 5,2 5,6 

3 - Consistencia da superioridade das regras de troca 

0 simples facto de os testes de autocorrelac;:ao e de as simulac;:oes de 
filtros serem conclusivos, e num perfodo de praticamente dais anos, e ja indi
cador da consistencia do acrescimo de retornos derivados da ineficiencia do 
mercado. 

Mas as simulac:;:oes poderiam estar favoravelmente enviezadas pelo facto 
de englobarem um perfodo de fortfssima recessao bolsista, que foi o que se 
seguiu a Outubro de 1987. De facto, o acrescimo de retornos poderia ter sido 
apenas devido a retirada do mercado operada nessa altura pelas simulac;:oes. 

Para testar a consistencia dos retornos dos filtros reduzir-se-a primeiro 
o perfodo de analise e comparar-se-ao depois os retornos diariamente acumu
lados (4

). 

0 segundo filtro estudado (decisoes com base nos prec;:os registados em 
oito dias previos) foi novamente simulado para um perfodo que nao inclui a 

(4) 0 desenvolvimento deste teste deve-se a uma sugestao do Prof. A. J. Sweeney. 
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recessao. 0 factor multiplicative da aplicaQao inicial foi calculado no perfodo 
de 2 de Janeiro de 1986 a 1 de Julho de 1987 e comparado com a polftica 
buy-and-hold: 

0,5. . . . 

Acrescimo relativo da aplica~io do filtro sobre os retornos finals 
da politica de manuten~io da aplica~io 

BTA Marconi CISF g 
Percentagem Percentagem Percentagem Percentagem 

. ... + 139 + 118 + 144 
+ 105 + 141 1,0. . . . . . . . . . ... + 130 

5,0 .. . . . . . . .. . ... + 127 + 62 + 101 
10,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - 32 + 34 + 94 

Com uma (mica excepQao, os proveitos derivados da aplicaQao do filtro 
ultrapassam os resultados de uma polftica de buy-and-hold, e isso num perfodo 
em que a subida era generalizada. 

A consistencia da superioridade do filtro e ainda revelada pela analise dos 
proveitos diarios obtidos. Desde muito cedo que as regras de compra e venda 
comeQam a revelar proveitos superiores, e isso em praticamente todos os casas 
simulados. Uma exemplicaQao grafica mostra-lo-a melhor num caso tfpico (Mar
coni, g = 0,5% ): 

Filtro e resultados buy-and-hold 

Marconi - g = 0,5 % 
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4 - Conclusoes 

0 deser.volvimento do mercado bolsista de Lisboa nos anos de 1986 e 
1987 revelou um comportamento incompatfvel com algumas das mais impor
tantes implicagoes da hip6tese de eficiencia des mercados financeiros. 

Estudando um fndice global e duas cotagoes particularmente importantes 
concluiu-se, em todos os casas, que os pregos revelam uma memoria de evo
lugao, pelo que a aplicagao de filtros baseados na autocorrelagao dos suces
sivos retornos permite incrementar as proveitos das transagoes. 

Os diversos testes efectuados, apesar de nao fornecerem uma medida 
da eficiencia-ineficiemcia do mercado (5}, sao fortemente conclusivos na rejei
c;:ao da hip6tese da eficiemcia, tal como definida pela teoria financeira. 
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