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Glossário de termos e abreviaturas 

AMEX – American Stock Exchange 

APT – Arbitrage Pricing Theory 

BTM – Rácio Book-to-Market 

BV – Book Value 

CAPM – Capital Asset Pricing Model 

CML – Capital Market Line 

DIM - Dimensão 

EMH – Efficient Market Hypothesis/Hipótese de Mercado Eficiente 

MV – Market Value 

NYSE – New York Stock Exchange 

P/E – Rácio Preço/Earnings 

SML – Security Market Line 

Tiny – Títulos com capitalização de mercado muito pequena (abaixo 

do vigésimo percentil, segundo definição de Fama e French (2008)) 
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Resumo 

Daniel e Titman (1997), usando o modelo de Fama e French (1993), 

encontraram evidência empírica de que a dimensão (DIM) e o rácio book-to-

market (BTM) podem explicar a variação das rendibilidades nos mercados de 

acções. Similarmente, este trabalho também suporta a hipótese de estes dois 

indicadores poderem explicar a rendibilidade a partir de um set de dados 

distinto, embora os efeitos encontrados sejam inversos aos calculados por 

Daniel e Titman (1997) e Fama e French (1993, 2008). Foi também encontrada 

evidência empírica no sentido do BTM poder explicar melhor as variações nas 

rendibilidades do que a DIM.  

Outra questão abordada foi a relação entre o risco, o BTM e a DIM. 

Contrariamente ao evidenciado por Vieira e Pereira (2006), o nosso trabalho 

não permite suportar a ideia de que o BTM possa representar uma boa proxy 

de risco, uma vez que não responde da mesma forma ao longo das diferentes 

análises efectuadas. 

Encontramos ainda evidência que aponta para um comportamento mais 

racional do investidor durante períodos de crise e para nestes períodos tanto o 

BTM como a DIM funcionarem como uma boa proxy de risco. 

 

Palavras-Chave: Rendibilidades das Acções; Efeito Dimensão; Efeito Book-to-

Market; Investimentos Financeiros. 
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Abstract 

Daniel and Titman (1997), using the Fama and French model (1993) found 

evidence that size (DIM) and Book-to-Market ratio (BTM) can explain cross 

section variation in stock returns. We also found evidence that these two 

indicators can explain returns using a different set of data, despite  the effects 

found were reverse to those found by Daniel and Titman (1997) and Fama and 

French (1993, 2008). We also found evidence indicating that the BTM ratio can 

better explain the cross-section variation in returns than DIM.  

Another issue addressed was the relationship between risk, BTM and DIM. 

Unlike reported by Vieira and Pereira (2006), we found no evidence in the 

sample used that BTM could represent a good proxy for risk, since it does not 

respond in the same way throughout the various tests performed.  

Finally, we also found evidence pointing to a more rational investor's behaviour 

during times of crisis and that BTM and dimension can be good risk proxies. 

 

Key Words: Stock Returns; Size effect; Book-to-Market effect, Financial 

Investments 
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1. Introdução 

À imagem de antigos alquimistas em busca da fórmula do ouro, os investidores 

de hoje gostariam de possuir uma fórmula que fosse capaz de prever com 

precisão as rendibilidades futuras dos seus investimentos nos mercados 

financeiros. Desta forma, bastaria aplicar um modelo ou estar atento a um ou 

dois indicadores para maximizar o retorno do investimento e assim garantir o 

sucesso do mesmo. Várias teorias sobre o comportamento dos mercados 

financeiros como o CAPM por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), o 

APT por Ross (1973) ou o modelo de 3 factores de Fama-French (1993) têm 

sido desenvolvidas neste sentido, oferecendo referências aos investidores. 

Um indicador que tem sido bastante utilizado é o beta do CAPM. Não obstante, 

a sua incapacidade de explicar a realidade, tem sido documentada por diversos 

autores, particularmente por Roll (1977, 1979, 1981), no entanto é um modelo 

que pela sua simplicidade e coerência com a EMH, continua a vigorar nos dias 

de hoje. 

Posteriormente surgiram outros indicadores ou rácios que se têm demonstrado 

mais eficientes quando o objectivo é explicar as variações nas rendibilidades 

dos activos ex post, como o efeito DIM (Banz, 1981, Fama-French, 1992) ou o 

efeito BTM (Fama-French, 1992). 

Fama e French (1992, 1993, 2008) reportam que para os mercados norte 

americanos os factores DIM e BTM são bons indicadores para estimação da 

rendibilidade esperada de um título, e para além disso são bons indicadores de 

risco 
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Uma questão se coloca: serão os efeitos DIM e BTM bons indicadores para 

explicar as variações nas rendibilidades dos títulos? Daniel e Titman (1997) 

apresentaram evidência em sentido contrário. Vieira e Pereira (2006) sugerem 

que, no mercado inglês, o efeito DIM não parece ter essa capacidade, ao 

contrário do efeito BTM. Assim, a resposta não parece ser consensual. 

Considerando que Kothari, Shanken e Sloan argumentam que um modelo só é 

bom se for aplicável em todas as situações, importa analisar os efeitos 

mencionados noutros mercados europeus. Como tal, o que nos propomos a 

fazer neste trabalho é estudar esses efeitos nos mercados Alemão, Espanhol, 

Francês e Italiano. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

1) Revisão da literatura, onde apresentamos os trabalhos que maior 

importância tiveram para a preparação e elaboração da parte 

empírica; 

2) Metodologia e Dados, onde explicamos a metodologia utilizada e 

testamos as hipóteses propostas.  

3) Análise dos resultados, onde apresentamos as tabelas com os 

resultados da metodologia aplicada. 

4) Na parte final, tiramos as principais conclusões e discutimos as 

mesmas num contexto mais global. Nesta parte final também 

apontamos as principais limitações da dissertação e apontamos 

caminhos para investigação futura. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 A Eficiência do Mercado 

Damodaran (2002) considera que as hipóteses de eficiência dos mercados têm 

sido amplamente testadas e estudadas ao longo das últimas três décadas. Os 

resultados obtidos são por vezes contraditórios, pois muitos deles confirmam a 

eficiência do mercado, enquanto outros estudos têm encontrado ineficiências 

significativas nos mesmos. O autor também refere que os resultados obtidos 

encontram-se condicionados à utilização de metodologias e técnicas diferentes 

para estudarem as mesmas questões, o que põe em causa a comparabilidade 

das conclusões. 

A literatura financeira tende a desenvolver o conceito de eficiência sob a 

hipótese de haver um mercado de capitais em concorrência perfeita. Brealey e 

Myers (1997) consideram que para falar de mercado de capitais de 

concorrência perfeita temos de assumir as seguintes hipóteses: 

• “Não há quaisquer barreiras que impeçam o acesso ao mercado de 

capitais e que nenhum dos participantes é suficientemente poderoso 

para exercer um efeito significativo sobre o preço”; 

• “Que o acesso ao mercado de capitais não tem custos e que não há 

quaisquer «resistências» que impeçam a livre transacção de títulos”; 

• “Que a informação relevante acerca do preço e da qualidade de cada 

um dos títulos é ampla e livremente disponível”; 
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• “Que não há distorções decorrentes de impostos”. 

Segundo os autores, a leitura destas assumpções, pode resultar na eliminação 

de algumas das hipóteses pois: 

• “a informação nem sempre é instantânea e poucas vezes é gratuita”; 

• “existem impostos e custos de transacção” (custos de custódia e 

corretagem); 

• “os investidores têm expectativas heterogéneas e comportamentos 

potencialmente irracionais” (como se aponta adiante neste trabalho). 

Segundo Fama (1970) um mercado é considerado eficiente quando os preços 

dos títulos reflectem todas as informações disponíveis num dado momento. 

Para o autor, as hipóteses do mercado de capitais de concorrência perfeita são 

suficientes para garantir um mercado eficiente, mas estas não são necessárias. 

Desta forma, para que o mercado seja eficiente existe a necessidade dos 

preços serem justos, ou seja, de termos conhecimento dos retornos futuros 

assim como da taxa de retorno para racionalmente definir o preço de equilíbrio 

e/ou de não arbitragem, para posteriormente tirar conclusões acerca da 

atractividade do activo. A determinação do preço está então estreitamente 

relacionada com o processo de eficiência no que diz respeito ao 

processamento de informações disponíveis. 

Segundo o autor, toda e qualquer informação disponível deveria estar 

incorporada no preço e deste modo, num mercado eficiente, os preços teriam 

de reflectir todas as informações disponíveis para que nenhum investidor 

pudesse ter algum ganho extraordinário com a compra ou a venda de títulos. 
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No mesmo trabalho, Fama (1970) classifica o mercado em três níveis de 

eficiência: forma fraca; forma semi-forte; e forma forte. A distinção é feita de 

acordo com o nível de informação que é reflectida nos preços. Considera que 

um mercado é eficiente na forma fraca se os preços reflectirem toda a 

informação sobre os preços históricos dos activos; se os preços reflectirem 

toda a informação pública disponível, então o mercado é eficiente na forma 

semi-forte; e, finalmente, se os preços reflectirem ainda toda a informação 

privada (não disponível para os investidores em geral), o mercado diz-se 

eficiente na forma forte. 

Temos então 3 níveis ou subconjuntos de informação que estão ilustrados na 

figura 1, de acordo com a sugestão de Cesaltina Pires (pp. 158, 2006). 

A figura 2-1 ilustra a importância do subconjunto de informação pública e 

privada, visto que este subconjunto inclui os preços passados dos títulos, 

situação financeira e resultados apresentados, bem como as condicionantes 

macro-económicas a que a empresa está sujeita e também inclui informação 

normalmente mais restrita como os projectos de investimento que estão a ser 

estudados pelas empresas. Com todo este tipo de informação, o investidor 

pode ter um quadro geral mais aprofundado sobre o investimento e medir mais 

eficientemente o risco do mesmo. 

De acordo com Fama (1970), e como podemos visualizar na figura 2-1, é o 

efeito combinado entre o fluxo de informação nova que chega ao mercado e a 

quantidade de investidores a analisar e actuar sob o mesmo que vai fazer com 

que os preços se ajustem rapidamente. Este conceito implica que os 
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movimentos de variação diária do preço sejam influenciados pela informação 

disponibilizada, devendo estes ajustamentos ser repercutidos no preço 

rapidamente. Este movimento de ajuste é então, segundo o autor, o que 

caracteriza um mercado eficiente. 

 

Figura 2-1 – Relação entre os vários subconjuntos de informação disponível. 

 

Damodaran (2002) considera que se o mercado for efectivamente eficiente, 

então a cotação constitui a melhor estimativa do valor e, neste caso, o 

processo de avaliação apenas serve para explicar (ou justificar) o valor de 

mercado. Na sua opinião, os preços de mercado não têm necessariamente de 

reflectir o preço justo das acções em todos os instantes, apenas em termos 

médios, o que quer dizer que podem existir acções sub ou sobreavaliadas e 

que apenas os analistas que estiverem atentos e tiverem capacidade de 

efectuar uma boa estimativa do valor conseguirão obter ganhos, seja por 

Toda a informação 
pública ou privada

Toda a informação 
pública

Informação 
sobre preços 
passados 
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detectarem oportunidades de arbitragem, seja por detectarem desequilíbrios 

nos preços de mercado. 

Na perspectiva de Quintart e Zisswiller (1994), a diferença entre valor e preço é 

indicativa da eficiência de mercado. Nos principais mercados financeiros, em 

que os intervenientes são suficientemente numerosos para que nenhum deles 

possa influenciar as cotações, pode considerar-se que a eficiência se encontra 

garantida. De facto, as diferenças entre valor e preço são detectadas pelos 

analistas que pretendam tirar partido delas, pressionando os activos (acções) 

para movimentos de subida ou de descida, consoante o sinal dos desvios. Por 

outro lado, segundo os autores, um investidor pode adoptar um comportamento 

à primeira vista contraditório: por um lado, aposta na eficiência global do 

mercado, mas, ao mesmo tempo, procura a sua ineficiência temporária e 

ganha quando o mercado regressa à eficiência. 

As ineficiências temporárias sugeridas por Quintart e Zisswiller (1994) motivam 

a abordagem do conceito de risco, que é outro elemento muito referido na 

literatura financeira. 

 

2.2 O Conceito de Risco 

O conceito de risco é muito vasto, estando muitas vezes interligado com o 

conceito de incerteza. Frank Knight (1921) vem chamar a atenção para as 

diferenças entre estes dois conceitos, ilustrando-os com um exemplo simples. 

Imaginem-se dois indivíduos a tirarem bolas vermelhas e pretas de uma urna. 

Se considerarmos que o primeiro indivíduo não conhece o número de bolas 
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pretas e vermelhas e que o segundo indivíduo sabe que para cada bola preta a 

urna contém três bolas vermelhas, podemos concluir que o segundo indivíduo 

calcula uma probabilidade de 75% de tirar uma bola vermelha, e que o primeiro 

indivíduo poderá partir do pressuposto errado de ter uma probabilidade de 

50%. Knight (1921) afirma que o segundo indivíduo está exposto a um risco, 

mas que o primeiro indivíduo está sujeito a incerteza. Assim, Knight (1921) 

defende que o conceito de incerteza deve ser radicalmente desligado do 

conceito de risco, pois o risco é algo mensurável, ao contrário da incerteza, a 

qual não pode ser medida.  

O conceito de risco tem evoluído ao longo do tempo. Mais recentemente num 

paper que tem como objectivo definir o conceito de risco, Holton (2004) discute 

a ideia de que são necessários dois elementos para existir risco. O primeiro é 

incerteza, seja ela mensurável ou não, e o segundo é que a consequência 

desse risco tenha um efeito em termos de utilidade. O autor denota para o facto 

de, por exemplo, uma pessoa saltar de um avião a grande altitude sem pára-

quedas não acarreta riscos, visto que há a certeza de que vai morrer. Num 

outro exemplo, chama a atenção para o facto de não haver risco quando 

alguém tira uma bola de um saco, uma vez que não estão em causa elementos 

como o bem-estar nem a riqueza. Neste caso, se atribuirmos valores 

monetários às bolas, então essa actividade converte-se numa actividade com 

risco. 

Holton (2004) chama ainda a atenção para a dualidade implícita que tem o 

risco. Por um lado pode ser algo apetecível, mas por outro, o homem tem 

muitas vezes um reflexo quase natural para evitar riscos, sejam eles físicos ou 
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financeiros. Esta dualidade é muito presente e pode ser visível em muitos 

momentos do dia-a-dia. Por exemplo, uma pessoa pode jogar 

consecutivamente em jogos de sorte e azar, mas pode-se recusar a investir em 

acções, por considerar uma actividade com muito risco. Kahneman and 

Tversky focam uma outra dualidade na relação dos investidores com risco. 

Segundo estes autores, os investidores adoptam comportamentos de procura 

de risco para diminuir perdas, mas mostram aversão ao risco no que toca aos 

ganhos. 

As pessoas têm diferentes sensibilidades ao risco, uma vez que este varia de 

acordo com diversos factores, tais como o sexo, a idade e situação pessoal ou 

financeira. 

O conceito de risco é usado numa grande variedade de disciplinas, desde a 

engenharia, saúde, segurança, etc.. O conceito de risco utilizado durante todo 

este trabalho será o conceito de risco financeiro. Segundo Brealey e Myers 

(1997), o risco financeiro pode ser definido como a variação relativamente ao 

retorno esperado de um investimento. De uma forma muito intuitiva, o risco 

financeiro tem em conta todo o espectro de possibilidades relativamente a um 

investimento. Quanto maior este for (maior dispersão das rendibilidade em 

torno da média), maior será o risco. Será também abordado o conceito de risco 

de mercado, ou ainda risco sistemático ou risco não diversificável. Segundo 

Brealey e Myers (1997, pp156), “o risco de mercado deriva do facto de haver 

outros riscos respeitantes a toda a economia e que afectam todos os negócios. 

Esta é a razão pela qual as acções têm tendência para «variar 

simultaneamente». E esta é a razão pela qual os investidores estão expostos 
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às «incertezas de mercado», independentemente do número de acções que 

possuem.”. 

Segundo David (1962), o homem sempre revelou um grande interesse pelos 

jogos de sorte e azar, os quais até são muitas vezes considerados umas das 

primeiras invenções do homem primitivo. Este facto é traduzido pelo interesse 

pelas teorias probabilísticas de Pascal e Bernoulli. Estas teorias vão permitir 

um grande apoio em toda a primeira fase do desenvolvimento das teorias que 

permitem quantificar o risco de mercado, as quais tentam prever as 

rendibilidades dos investimentos. 

2.2.1 Medir o Risco 

Foi com Markowitz (1952) que nasceu o primeiro pilar na tentativa de criação 

de medidas de risco que conseguissem capturar a possibilidade de ganhos ou 

perdas nos mercados financeiros. Com Markowitz (1952, 1959) nasceram as 

fundações da teoria moderna de mercados, quando este vem enfatizar a 

necessidade da diversificação dos portfolios. Esta teoria deu origem a vários 

modelos, entre eles o CAPM (Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966) e o 

APT (Ross, 1976). Posteriormente surgiram teorias que usando rácios ou 

outras medidas específicas das empresas tentaram explicar as variações nas 

rendibilidades esperadas. 

A tabela 2-1 resume os principais modelos que foram estudados e mostra a 

sua evolução ao longo do tempo. São os modelos apresentados na tabela, os 

principais modelos que enquadram o trabalho realizado.  
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Tabela 2-1 – Resumo dos principais modelos e trabalhos mencionados 

Ano Nome do 
Modelo 

Autores Resumo Relevância 

1952 Teoria da 
Carteira 

Harry 
Markowitz 

A teoria explica como poderá o 
investidor reduzir o desvio-padrão 
da rendibilidade da carteira 
através da escolha de acções 
cujas oscilações não sejam 
exactamente paralelas, gerando 
assim portfolios com diferentes 
níveis de risco. 

Importância da relação 
entre risco e a 
rendibilidade. 

1960’s CAPM 
(Capital 
Asset 
Pricing 
Model) 

William 
Sharpe, 
John 
Lintner e 
Jack 
Treynor 

O Modelo introduz pela primeira 
vez o conceito de activo sem 
risco e mostra que combinações 
entre o activo sem risco e um 
portfolio de mercado constituem a 
carteira eficiente. 
Este modelo ao considerar uma 
carteira de mercado totalmente 
diversificada, assenta na 
premissa de que só há que 
remunerar o risco sistemático.  

Importância da 
diversificação com vista 
à minimização dos 
riscos específicos ou 
não sistemáticos. 

1976 Arbitrage 
Pricing 
Theory 

Stephen 
Ross 

Usando o pressuposto de não 
haver arbitragem, o autor advoga 
que o preço de um activo é 
dirigido por um numero L de 
factores macroeconómicos pouco 
claros, pelos índices de mercado 
e pelo que chama de ruídos, ou 
seja, acontecimentos que são 
específicos da empresa. Chama 
também a atenção para a 
característica multi-factor da 
variação das rendibilidades e 
para a importância dos dados 
históricos. 

Permite a segmentação 
do risco sistemático do 
CAPM em factores ou 
componentes, se for 
assumido que um 
índice de mercado é 
uma boa referência 
para a carteira de 
mercado e se o índice 
de mercado for incluído 
como um factor do 
modelo.  

1992  Fama e 
French 

Ao examinarem a relação entre 
rendibilidades de acções e 
características das companhias, 
concluíram que o BTM e a DIM 
são melhores referencias para o 
risco que o beta do CAPM. 

Apresentaram medidas 
alternativas 
consistentes que 
relacionam risco e 
rendibilidades 
esperadas. 

1998 A Model of 
Investor 
Sentiment 

Barberis, 
Shleifer e 
Vishny 

O investidor tem comportamentos 
conservadores e usa heurísticas 
representativas nas suas 
decisões. Este autor coloca em 
causa a EMH uma vez que 
relaciona a rendibilidade dos 
activos transaccionados na bolsa 
com determinados 
comportamentos irracionais dos 
investidores. 

Chama a atenção para 
a importância das 
opções do investidor e 
para um conjunto de 
factores que 
determinam o seu 
comportamento. 



  20

Como podemos observar, os primeiros modelos apresentados, partem de 

pressupostos puramente estatísticos. Mais recentemente, os modelos 

começam a introduzir nas suas considerações aspectos comportamentais do 

investidor que de certa forma refutam as principais hipóteses assumidas nos 

primeiros modelos apresentados, ao colocar em causa a capacidade humana 

para estimar correctamente probabilidades e rendibilidades esperadas a partir 

da informação disponível. 

No princípio dos anos cinquenta, com o florescimento dos produtos financeiros, 

já se falava muito em risco, mas não havia uma medida específica para este 

conceito. O modelo básico de criação de uma carteira de activos foi 

desenvolvido por Harry Markowitz (1952, 1959), que deduziu uma forma de 

cálculo para a taxa de retorno esperada e uma medida de risco esperado. 

Markowitz (1952, 1959) demonstrou que a variância da taxa de retorno é uma 

medida importante para o risco de uma carteira sob determinados 

pressupostos, e derivou a fórmula para calcular a variância da carteira. As 

conclusões principais do seu trabalho foram o reconhecimento da importância 

da diversificação dos activos numa carteira de investimento, e ainda a 

demonstração de como diversificar eficazmente uma carteira de activos. Estas 

conclusões estavam assentes nos seguintes pressupostos: 

1. Os investidores consideram cada investimento alternativamente, sendo a 

sua rendibilidade representada por uma distribuição probabilística, a 

qual é estimada a partir de dados históricos para um determinado 

período de tempo. 
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2. Os investidores maximizam a utilidade esperada e as suas curvas de 

utilidade demonstram quantidades marginais na utilidade da riqueza. 

3. Os investidores estimam o risco de uma carteira através da variação da 

rendibilidade esperada. 

4. As decisões dos investidores baseiam-se unicamente nos retornos 

esperados e no risco. 

5. Para um dado nível de risco, os investidores preferem altas 

rendibilidades. Similarmente, para um dado nível de retorno esperado, o 

investidor prefere menos risco. 

Dados estes pressupostos, Markowitz deduz que uma carteira de activos ou 

um único activo é considerado eficiente se não houver outra carteira ou activo 

que ofereça melhores rendibilidades esperadas com o mesmo risco (ou menor 

risco), ou menor risco com o mesmo nível de rendibilidades esperadas (ou 

maior rendibilidade). Ao conjunto de carteiras eficientes, Markowitz chama 

fronteira eficiente, a qual assume uma forma hiperbólica quando se consideram 

apenas activos com risco. Ao incluir na carteira um activo sem risco ir-se-ão 

obter combinações lineares entre o activo sem risco e uma carteira eficiente, as 

quais constituirão uma nova fronteira eficiente, a qual maximiza o Índice de 

Sharpe. Segundo Pires (2006), a CML pressupõe que todos os investidores 

querem investir no mesmo portfolio com risco, ou seja, o portfolio M (Market 

portfolio). 
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Esta nova fronteira eficiente chama-se Capital Market Line (CML) e é dada pela 

expressão: 

 ( )
M f

i f p
M

R R
E R R σ

σ
−

= +  (0.1) 

A intersecção na origem desta recta é a taxa de juro sem risco (Rf), que é a 

rendibilidade obtida pelo investidor se este aplicar as suas poupanças num 

activo com variância zero (sem risco). O posicionamento dentro da linha CML 

tem a ver com as preferências relativamente ao risco que os diferentes 

investidores pretendem assumir. 

Segundo Pires (2006), o declive da CML (1.2) é normalmente designado por 

prémio de risco e representa a relação entre a rendibilidade esperada adicional 

por cada unidade de risco aceite pelo investidor que é dada pelo desvio-

padrão. 

 fM

M

R R
σ
−  (0.2) 

Tal como indica Pires (2006) ao adicionar activos a um portfolio, que não 

estejam perfeitamente correlacionados, é possível reduzir o desvio padrão do 

portfolio, até atingir o patamar mínimo correspondente ao desvio padrão do 

mercado, através da eliminação de todo o risco não sistemático. 

Consequentemente, o modelo sugere que o prémio de risco estimado seja uma 

compensação pelo risco de mercado a que o activo está sujeito. 

Do desenvolvimento da teoria da carteira de Markowitz e da EMH surgiram os 

Modelos CAPM (Capital Asset Pricing Model) de Sharpe (1964), Lintner (1965) 
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e Mossin (1966) e a APT (Arbitrage Pricing Theoryl) de Ross (1976), os quais 

visam valorizar activos com risco. 

Como o CAPM foi construído tomando por base a teoria da carteira de 

Markowitz, os pressupostos são muito idênticos, embora tenham sido 

complementados em ordem a conferir maior consistência ao modelo. 

O primeiro pressuposto a destacar é a hipótese de que os investidores são 

avessos ao risco e tomam as suas decisões com base na rendibilidade 

esperada e na variância. O segundo pressuposto importante neste modelo é 

que os investidores têm as mesmas expectativas e o mesmo horizonte de 

investimentos, o que significa que o mercado onde actuam é eficiente, visto 

que todos usam a mesma informação para a determinação do seu portfolio 

eficiente, que segundo o modelo deve ser o mesmo para todos os investidores. 

O terceiro pressuposto mais importante é o facto de que estes investidores 

podem pedir dinheiro emprestado ou emprestar qualquer montante a uma taxa 

de juro igual à oferecida por títulos sem risco. Estes três pressupostos são 

complementados por um conjunto de outros que visam garantir a não 

existência de imperfeições no mercado, nomeadamente: 

1. Todos os investidores têm o mesmo horizonte temporal para os seus 

investimentos; 

2. Todos os investimentos são divisíveis indefinidamente; 

3. Não existem custos de transacção envolvidos nas compras/vendas dos 

activos; 
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4. A inflação não é considerada, nem alterações nas taxas de juro ou 

impostos; e 

5. Os mercados de capital estão em equilíbrio. 

O CAPM apresenta uma nova medida de risco – beta – que mede a 

sensibilidade das variações da rendibilidade de um activo a variações da 

rendibilidade do mercado. A equação do modelo é: 

 ( )( )i f i M fE R R R Rβ= + −  (0.3) 

A equação (0.3) indica que as taxas de rendibilidades esperadas de um activo 

com risco são determinadas pela taxa de juro sem risco mais o premio de risco 

do activo, o qual é determinado pelo risco sistemático do activo (βi) e pelo 

prémio de risco do mercado (RM-Rf). 

Segundo Pires (2006) o factor mais importante que permitiu o desenvolvimento 

do conceito de risco na década de 60 foi precisamente a ideia de minimizar os 

riscos não-sistemáticos através da diversificação. Na versão mais simples 

deste modelo pode ser verificado que, em equilíbrio, a rendibilidade esperada 

de um activo financeiro cresce linearmente com o risco sistemático. Já 

anteriormente, o Modelo da Carteira de Markowitz, tinha ajudado a concluir que 

a diversificação reduziria a variância da carteira. 

Artigos posteriores, como é o exemplo do artigo de Lorie (1975), suportam a 

ideia de que uma diversificação absoluta significa a eliminação de todo o risco 

não-sistemático. Segundo o autor, uma vez eliminado todo o risco não-
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sistemático, o investidor fica unicamente exposto ao risco sistemático, o qual 

não pode ser eliminado através da diversificação. 

A grande contribuição do CAPM para o conceito de risco de mercado, para 

além de clarificar a questão dos riscos sistemáticos e não-sistemáticos, é 

aprofundar o trabalho iniciado por Markowitz, indicando quais as taxas de 

retorno esperadas ou requeridas para activos com risco. Esta transição é 

importante pois permite estimar o custo do capital próprio ao estabelecer uma 

relação directa entre o risco e a rendibilidade exigida pelos accionistas de uma 

empresa. 

Roll (1977, 1979, 1981a) critica o CAPM pela sua inutilidade por se tratar de 

um modelo fortemente dependente de uma carteira sem risco sistemático, que 

não está disponível no “mundo real”. Richard Roll também salienta para o facto 

que para avaliar a performance de uma carteira é necessário seleccionar um 

conjunto de activos, cujos resultados podem ser substancialmente alterados de 

acordo com a carteira seleccionada. 

Ao ser confrontado com estas questões, o mundo académico começou a 

considerar alternativas ao CAPM. O modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) 

desenvolvida por Stephen Ross (1976) constitui uma das alternativas, 

assentando nos seguintes pressupostos: 

1. Dois activos em equilíbrio com as mesmas características de 

rendibilidade e risco têm de ter o mesmo preço (não arbitragem); 

2. Os mercados são perfeitos e eficientes; 

3. Os investidores preferem sempre mais riqueza (não saciedade); e 
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4. A rendibilidade de um activo depende de um número indefinido de 

factores ou índices. 

O APT assenta na premissa de que há muitos factores que podem afectar as 

rendibilidades de um investimento numa carteira de acções, quando o CAPM 

unicamente indica como variável relevante de risco a co-variância entre o 

prémio de risco do activo com o prémio de risco da carteira de mercado medida 

pelo beta. Esta teoria, que determina como cada activo reage a um factor 

comum, tem sido amplamente estudada e testada, sendo a sua contribuição 

como medida de risco, tal como argumenta William Sharpe (1984), a sua 

simplicidade nos pressupostos utilizados e a consideração de múltiplos factores 

que podem explicar o risco de um activo. 

Assumindo uma vez mais a EMH, todos os títulos deveriam ter o mesmo risco 

relativamente à rendibilidade, visto que o preço dos títulos reflecte toda a 

informação pública que os poderia influenciar. Por isso, vários estudos têm 

tentado apresentar evidência sobre a previsibilidade do movimento futuro das 

rendibilidades. Tipicamente, estes estudos examinam medidas como a 

dimensão ou a qualidade de um título para classifica-los em termos de 

rendibilidade.  

Basu (1975 e 1977) testou as hipóteses dos mercados eficientes examinando a 

relação entre os dados históricos do rácio Price/Earnings (P/E) e as 

rendibilidades de acções cotadas na NYSE (New York Stock Exchange) entre 

1956 e 1971. Basu dividiu os títulos em cinco grupos e determinou o risco e a 

rendibilidade de cada grupo em P/E alto e baixo. Os resultados indicaram que 
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os títulos com P/E baixo (típico de empresas em fase de maturidade) obtinham 

em média resultados superiores aos títulos com rácio P/E elevado (títulos em 

fase de desenvolvimento), o que demonstra que os investidores tendem a 

sobrestimar as empresas com maior potencial de crescimento, o que é 

inconsistente com a EMH na forma semi-forte. Basu advoga que os 

investidores tendem a sobrestimar o potencial de crescimento de empresas 

com P/E baixos (empresas em fase de desenvolvimento). Basu não é pioneiro 

neste trabalho, mas mostra-o com maior consistência que os seus 

antecessores.  

Para além do rácio P/E, o efeito DIM (medido como o valor de mercado total ou 

capitalização de mercado) é outra variável intrínseca ao título de interesse no 

que diz respeito ao estudo das rendibilidades esperadas. 

Os estudos de Banz (1981) e Reinganum (1981) demonstram que as empresas 

de menor DIM obtêm melhores rendibilidades de forma consistente que 

empresas de maior DIM. Os autores estudaram os títulos das bolsas NYSE e 

AMEX (American Stock Exchange) respectivamente, dividindo os portfolios em 

10 grupos iguais e estudando as suas rendibilidades (para um período de 15 

anos). Estes advogaram que a DIM, e não o rácio P/E, é uma boa referência 

para rendibilidades esperadas.  

Seguidamente Basu (1983) reexamina os resultados de Reinganum (1981), 

usando um período diferente para a sua amostra e conclui que as 

rendibilidades maiores se verificavam em títulos de empresas de pequena DIM 

e P/E baixo.  
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Este tipo de estudos relativamente à eficiência de mercado acaba por ser um 

teste duplo às hipóteses de um mercado eficiente e ao CAPM. Rendibilidades 

fora do normal podem ocorrer porque os mercados não são eficientes ou 

porque o modelo de mercado não nos oferece uma estimativa correcta sobre 

as rendibilidades esperadas. Richard Roll (1981b) sugere que o risco nas 

empresas de pequena DIM não é bem medido, porque estas tendem a ter 

pouco trading diário, o que causa um aumento na correlação dos preços 

durante os períodos estudados e leva a uma diminuição na variância das 

rendibilidades. Isto significa que a co-variância entre as rendibilidades do título 

e do mercado é menor, o que leva a um beta menor. 

Há um outro conjunto de trabalhos importantes sobre a variação das 

rendibilidades esperadas, que neste caso usam o rácio BTM, o qual é dado 

pelo Book Value (BV) dividido pelo Market Value (MV). Estes estudos foram 

inicialmente introduzidos por Rosenberg, Reid e Lansteim (1985), num trabalho 

onde encontraram uma relação directa entre o rácio BTM e as rendibilidades 

esperadas. No mesmo trabalho advogam que as suas conclusões contrariam a 

EMH.  

Mas foi com os trabalhos de Fama e French (1992, 1993) que se veio a 

enfatizar a importância do efeito dimensão (DIM) e do rácio BTM na 

determinação das rendibilidades esperadas. Os autores encontraram uma 

relação muito forte entre a DIM, o BTM e as rendibilidades médias mesmo 

quando foram introduzidas outras variáveis no estudo. Os autores advogam 

que empresas com pequena DIM (pequena capitalização de mercado) e com 

um rácio BTM elevado geram rendibilidades anuais mais elevadas que 
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empresas de grande DIM e baixo BTM. Com base nestas conclusões, foi 

desenvolvido um modelo de 3 factores 

 , , , , , , , , , ,( ) ( ) ( )i t f t i i HML HML t i SMB SMB t i Mkt Mkt t f t i tR R R R R Rα β β β ε− = + + + − +  (0.4) 

Onde Ri,t é a rendibilidade esperada do portfolio i de acordo com a DIM e o 

rácio BTM num momento t, RHML,t, RSMB,t e RMkt, são as rendibilidades dos 

portfolios HML (High minus Low BTM), SMB (Small minus Big DIM) e Mkt 

(mercado), respectivamente no momento t. Rf,t, é a taxa de rendibilidade dos 

activos sem risco no momento t e βi,j, é o declive do portfolio i no factor j. 

Os autores discutem que se os mercados forem eficientes a longo prazo isto 

deveria indicar que a DIM e o BTM são boas referências para medidas de risco. 

Mas o mais importante nestes trabalhos foi terem apresentado evidência que 

as diferenças nas rendibilidades das acções entre 1962 e 1990 eram melhor 

explicadas pela DIM e pelo rácio BTM do que pelos betas do CAPM.  

No entanto surgiram trabalhos posteriores que vieram contrariar os resultados 

de Fama e French (1992, 1993), como é o exemplo do trabalho de Kothari, 

Shanken e Sloan (1995), onde advogam que o efeito BTM pode ser periódico e 

que não é significativo para períodos de tempo muito longos. 

Muito recentemente Fama e French (2008) continuaram a estudar a DIM e o 

rácio BTM e encontraram evidência de que o rácio BTM só é consistente entre 

1927 e 1963. No entanto, encontraram uma forte consistência ao longo de todo 

o período estudado (1927-2005) na previsibilidade da rendibilidade do 

investimento usando o BTM para um grupo de acções Tiny, ou seja, de DIM 
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muito pequena. Consideram que os resultados são conclusivos, uma vez que 

uma grande parte dos títulos que se encontram classificados como Tiny são 

muito representativos do mercado em estudo pelos autores (NYSE). No mesmo 

estudo os autores usam uma regressão baseada nos seus trabalhos anteriores 

(1.5) e indicam que a emissão de novas acções e as recompras (redução de 

capital) podem melhorar as estimativas das rendibilidades esperadas, uma vez 

que representam cash-flows esperados. 

 0, 1, 2, 3, , 4, , 5, ,t n t n t n t t n t k t n t k t t n t k t t n t k t t nR MC BM dM dB NSα β β β β β ε+ + + + − + − + − + − += + + + + + +  (0.5) 

Onde Rt+n é a rendibilidade para o mês t+n retirando a rendibilidade dos activos 

sem risco. MCt é a capitalização de mercado do activo no momento t, o BMt-k é 

o rácio BTM para o momento t-k, e dMt-k,t, dBt-k,t, NSt-k,t, são as mudanças no 

preço por split, mudança no book equity por split, e a mudança nos títulos 

emitidos dos momentos precedentes aos splits.  

 Os autores enfatizam o facto de o seu modelo não esclarecer se os preços dos 

títulos são gerados de forma racional ou irracional, uma vez que o seu modelo 

admite ambas as hipóteses. 

Barberis, Shleifer e Vishny (1998) consideram que um framework que 

unicamente considere investidores racionais que tentam maximizar a utilidade 

é muito apelativo pela sua simplicidade, mas que o mercado de acções e o 

comportamento do investidor não podem ser facilmente entendidos nessa 

base. Os autores defendem um modelo que estuda a forma como os 

investidores reagem quando são expostos a diferentes parâmetros. Esta teoria 

é baseada na ideia de que os investidores têm determinados preconceitos 
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comportamentais, levando a que as suas decisões não sejam completamente 

racionais. Estes autores chamam a atenção para o noise trader risk que mostra 

como os investidores podem ter comportamentos irracionais se esse risco for 

muito elevado. Os autores advogam que os títulos com baixa capitalização de 

mercado têm maior noise trader risk, o que faz com que os investidores reajam 

mais a determinadas notícias sobre esses títulos do que relativamente a 

notícias semelhantes acerca de outros. Este trabalho potenciou o 

desenvolvimento de outros como Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam (1998). 

Estes autores propõem uma teoria de mercado que tem em conta as reacções 

dos investidores, baseando-se em dois parâmetros psicológicos: O excesso de 

confiança do investidor; e self-attribution. O excesso de confiança e excesso de 

optimismo do investidor leva a que estes sobrestimem a sua habilidade e 

exactidão para interpretar os dados que têm disponíveis, pois estes tendem a 

dar mais importância aos dados que são gerados pelos próprios e menos peso 

à informação pública, levando à sobrevalorização do preço das acções. O 

preconceito de self-attribution (auto-atribuição) significa que quando a 

informação pública confirma as suas previsões, estes tendem a aumentar ainda 

mais o potencial de sobrevalorização. Esta teoria implica que os investidores 

reagem muito mais a dados ou informação elaborada pelos próprios e reagem 

menos a informação que é obtida publicamente. 

Há também estudos que têm como objectivo diferenciar a magnitude da 

aversão ao risco dentro de sub-grupos, comparando diferenças 

comportamentais por idade, sexo, experiencia e cultura ou raça, entre outros. 
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Byrnes, Miller e Schafer (1999) fizeram uma série de inquéritos e concluíram 

que as mulheres têm uma maior aversão ao risco do que os homens. Fazendo 

um paralelo para um investimento financeiro, os autores crêem que as 

mulheres têm maior aversão ao risco, o que faz com que gozem de menores 

rendibilidades nos seus investimentos. Num estudo mais recente Holt e Laury 

(2002) encontraram evidência de que se aumentarmos os montantes do 

investimento, as mulheres demonstram menos aversão ao risco do que os 

homens. Este mesmo estudo conclui que não há diferenças na aversão ao 

risco baseadas na cultura ou raça, o que faz encaminhar os autores a concluir 

que os seres humanos têm muito em comum no que diz respeito à aversão ao 

risco, visto que uma pessoa na Índia teria potencialmente a mesma aversão ao 

risco que uma pessoa nos Estados Unidos da América. 

Relativamente à experiencia do investidor foi feito um estudo em laboratório por 

Dyer, Kagel e Levin (1989) onde compararam os lances em leilão de 

estudantes inexperientes e de pessoas com muita experiencia e concluíram 

que as pessoas inexperientes têm maior aversão ao risco que as pessoas com 

muita experiencia. 

2.3 Hipóteses a Testar 

Propusemo-nos estudar o efeito DIM e BTM nos mercados Alemão, Espanhol, 

Francês e Italiano, desde Janeiro de 1988 até Dezembro de 2008, por serem 

mercados Europeus muito líquidos. Através da análise estatística descritiva 

também pretendemos verificar se a DIM e o rácio BTM podem funcionar como 
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bons indicadores para explicar as variações nas rendibilidades dos títulos 

pertencentes a estes índices Europeus. 

Hipótese 1: A rendibilidade varia inversamente com a DIM e 

directamente com o rácio BTM. 

Uma vez que não queremos eliminar o efeito dos investidores muito activos no 

mercado, pretendemos também verificar se há diferenças nos resultados 

usando como holding period um dia ou um mês. Para o efeito utilizamos a 

estatística t de Student para testar a hipótese 

Hipótese 2: A utilização de dados diários ou mensais não altera a 

distribuição das rendibilidades, isto é, a diferença das rendibilidades 

médias é estatisticamente não significativa. 

Também nos propusemos a verificar se a DIM e o rácio BTM são bons proxies 

de risco, utilizando a análise estatística descritiva dos dados relacionando as 

rendibilidades dos portfolios com o desvio padrão dos mesmos ao longo dos 25 

portfolios gerados segundo Fama e French (1992, 1993) e também ao longo 

dos 6 portfolios segundo Fama e French (2008). 

Hipótese 3: Considerando que o desvio padrão é uma boa medida de 

risco, maiores rendibilidades implicam maiores percentagens de desvio 

padrão, estando esta tendência presente em qualquer amostra de dados 

utilizada. 
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Através do modelo de regressão, como Fama e French (2008), pretendemos 

verificar se existe alguma tipologia de DIM dos portfolios mais sensível aos 

efeitos DIM e BTM. 

Hipótese 4: o modelo (4.6) de Fama e French (2008) permite identificar 

portfolios com maior sensibilidade a algum dos efeitos estudados, 

quando aplicado a diferentes amostras.  
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3. Metodologia e Dados 

3.1 Dados 

Os dados utilizados neste trabalho foram as rendibilidades diárias e mensais de 

uma amostra de títulos dos mercados Alemão, Espanhol, Francês e Italiano, 

desde Janeiro de 1988 até Dezembro de 2008. Porque os índices de cada país 

representam um bom indicador de cada um dos mercados, foram utilizados 

todos os títulos cotados nesses índices entre 2001 e 2008, cotadas durante 

pelo menos quatro anos. 

Outra razão importante para que a escolha da amostra tivesse recaído sobre 

os títulos pertencentes aos índices é a intenção de usar rendibilidades médias 

diárias. Uma vez que os títulos pertencentes aos principais índices são aqueles 

mais transaccionados no mercado, a sua escolha diminuirá a correlação entre 

os preços de fecho o que poderia trazer sérios problemas à análise. 

O DAX 30, corresponde aos 30 títulos mais líquidos registadas no Frankfurt 

Stock Exchange e designa-se por Deutcher Aktien Index (DAX). O IBEX 35, 

acrónimo para Ibéria Índex, corresponde às 35 empresas que apresentam 

maior liquidez no mercado espanhol e é o índice oficial dos títulos 

transaccionados no mercado contínuo deste país. O CAC 40 corresponde às 

40 empresas mais significativas em termos de capitalização de mercado da 

Euronext Paris. O MIB 30 foi o principal índice da Bolsa de Milão desde a sua 

criação no dia 31 de Dezembro de 1992 até ser descontinuado no dia 06 de 

Janeiro de 2009. Neste índice constaram as maiores empresas em 

capitalização bolsista e também as mais transaccionadas. O facto de ter sido 
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descontinuado não teve implicações na sua escolha como referencia para a 

amostra do mercado italiano, uma vez que, durante o período da amostra este 

índice era efectivamente uma referência para o mercado em questão. 

O número de títulos que compõem a amostra é variável ao longo do período, 

considerando as entradas e as saídas de títulos nos índices e considerando 

também que nem todos os títulos cotizam ininterruptamente durante todo o 

período da amostra. Durante 1988, por exemplo, foram obtidos unicamente 7 

títulos elegíveis, 6 do MIB 30 e 1 título do CAC 40. No entanto, este número 

incrementa-se consideravelmente em 1989, onde são verificados 77 títulos com 

dados, chegando a 2008 com um total de 149 títulos. No total foram estudados 

161 títulos. Comparativamente aos estudos efectuados por Fama e French 

(1992, 1993, 2008), a amostra é muito pequena, mas foi condicionada pelo 

pressuposto inicial de utilizar títulos pertencentes aos índices.  

As rendibilidades foram calculadas utilizando os preços de fecho (closing price) 

do último dia de cada mês para as rendibilidades mensais e os preços de fecho 

no final de cada dia, para a análise do holding period de um dia. Estes preços 

foram ajustados a dividendos (cash dividend e stock dividend), ampliações de 

capital e splits. Toda a informação necessária, tal como preços de fecho, 

número de acções emitidas e dados financeiros, foi obtida da Bloomberg, que 

dispõe de uma robusta base de dados histórica permanentemente actualizada. 

Como rendibilidade do activo sem risco utilizamos a taxa de retorno dos títulos 

de divida pública Alemã a três meses, por se tratar de uma taxa de referência 
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Europeia e por se tratar da taxa sem risco de um dos mercados em estudo. 

Para o efeito recorremos à base de dados da Reuters. 

 

3.2 Metodologia 

Em termos gerais, como a generalidade dos trabalhos sobre o efeito DIM e 

BTM, este trabalho é baseado nas metodologias utilizadas por Fama e French 

(1993) e Daniel e Titman (1997). 

Para a estatística descritiva, foram construídos portfolios classificados de 

acordo com a DIM e com o rácio BTM. Com referência ao último dia de cada 

ano foram calculadas as dimensões, com o número de títulos emitidos pelo 

preço de fecho. Para simplificação de apresentação, os dados apresentados 

encontram-se divididos por 1.000.000. Foi também calculado o rácio BTM com 

referência ao último dia de cada ano. 

 

3.2.1 Estatística Descritiva dos 25 Portfolios de Fama e French (1992, 1993) 

Em cada ano foram classificados todos os títulos em cinco quintis de acordo 

com o seu BTM. De seguida, foram classificados também em cinco quintis por 

ano, todos os títulos de acordo com a sua DIM. Desta forma são obtidos 25 

portfolios por ano, onde nenhum título se repete, uma vez que o mesmo titulo 

não pode ter diferentes classificações durante o mesmo ano. 
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Para cada título e para cada ano foram calculadas as médias diárias e mensais 

da rendibilidade, utilizando o preço de fecho ajustado de cada dia ou, para o 

caso das médias mensais, do último dia de cada mês. 

Com as médias diárias foi construída uma tabela com os 25 portfolios segundo 

a DIM e o BTM. O mesmo procedimento foi efectuado para as médias mensais, 

onde também foram obtidos 25 portfolios segundo a DIM e o BTM para a 

rendibilidade média mensal. 

Para uma melhor percepção das diferenças entre os diferentes países em 

estudo foi usada a mesma metodologia para a construção de 25 portfolios para 

cada um dos 4 mercados estudados. 

 

3.2.2 Estatística Descritiva dos 6 Portfolios de Fama e French (2008) 

Foram ainda construídas novas tabelas em função do estudo feito por Fama e 

French (2008), no qual advogam que o efeito BTM e DIM é mais forte nos 

títulos mais pequenos (tiny stocks). Os autores definem os títulos Tiny como 

aqueles títulos que estão abaixo do vigésimo percentil da DIM. Os autores 

asseguram a coerência desta escolha, uma vez que os títulos pertencentes a 

esse grupo representam cerca de 50% da totalidade dos títulos em estudo. 

Neste estudo, uma vez que a amostra é significativamente mais pequena do 

que a amostra de Fama e French (2008), para obter um grupo de títulos que 

representasse cerca de metade da capitalização total da amostra foi utilizado 
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um cut off de 30% para a DIM. Relativamente ao BTM, foram utilizados dois 

breakpoints nos 30% e 70%, obtendo assim 3 níveis para este rácio. 

Segundo os breakpoints definidos, foram construídos portfolios classificados de 

acordo com a DIM e com rácio BTM. A DIM e o rácio BTM já calculados 

anteriormente para a criação dos 25 portfolios, foram reutilizados no cálculo 

destes novos 6 portfolios. 

Para cada ano, foram classificados todos os títulos em três quintis de acordo 

com o seu BTM. De seguida foram classificados, em dois grupos, todos os 

títulos de acordo com a sua DIM. Assim, são obtidos 6 portfolios por ano, onde 

nenhum título se repete, uma vez que o mesmo titulo não pode ter diferentes 

classificações em cada ano. 

Com as médias mensais foi construída uma tabela com os 6 portfolios segundo 

a DIM e o BTM.  

Os dados foram divididos em 3 períodos diferentes, tanto para os 25 portfolios, 

como para os 6 portfolios de Fama e French. Os períodos foram escolhidos de 

forma a obter períodos totalmente heterogéneos, para ser possível verificar se 

as tendências se mantêm sob condicionantes totalmente diversas, tal como 

podemos verificar na figura 3-1. Os períodos escolhidos foram: 1º período – de 

1988 a 1998; 2º período – de 1999 a 2006; 3º período – de 2007 a 2008. 
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Figura 3-1 – Divisão da amostra em 3 períodos heterogéneos. 

Como pode ser verificado, o primeiro período caracteriza-se por um movimento 

dos preços crescente ao longo de quase todo o período. Durante o segundo 

período há uma forte quebra desde 2000 até 2003 e uma recuperação dos 

preços ao longo dos quatro anos seguintes. Os anos de 2007 e 2008 são 

caracterizados por uma forte quebra nos preços decorrentes da crise financeira 

que afectou todos os principais mercados mundiais. 

 

3.2.1 Regressão linear segundo Fama e French (2008) 

A regressão linear (3.6) combina o logaritmo neperiano da DIM e o logaritmo 

neperiano do rácio BTM, em ordem a tentar prever o prémio de risco, ou seja, a 

diferença entre a rendibilidade de mercado e a rendibilidade do activo sem 

risco (taxa de retorno dos títulos de divida pública Alemã a três meses). 

itDIMitBTMiitfti DIMBTMRR εββα +++=− )ln()ln( ,,,,      (3.6) 
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4. Análise de Resultados 

4.1 Rendibilidades Diárias ou Mensais? 

Como ponto de partida deste trabalho foram analisadas, para todo o período e 

para todos os mercados, as rendibilidades diárias e mensais, com o objectivo 

de verificar se haveria diferenças entre os resultados obtidos, uma vez que a 

utilização das rendibilidades médias mensais são um pouco redutoras, visto 

que são esquecidos aqueles investidores muito activos no mercado, e que têm 

um holding period médio muito pequeno. 

No entanto, como já havia apontado Brown e Warner (1985), a utilização de 

dados diários pode trazer problemas ao trabalho visto que são dados que 

apresentam extremidades muito amplas no que diz respeito ao gráfico da 

normal. 

Foi aplicado o teste t de student, que como hipótese nula tinha o objectivo de 

verificar se as médias das rendibilidades nos 25 portfolios de Fama e French 

(1993) seriam iguais a zero. Se todos os portfolios, ou uma grande parte deles, 

rejeitassem a hipótese nula, tornavam os dados estatisticamente relevantes, 

uma vez que esta é uma das hipóteses dos mercados eficientes. 

Segundo os resultados apresentados na Tabela 4-1 e 4-2, os dados mensais 

são estatisticamente mais relevantes do que os dados diários, visto que o teste 

t não rejeita a hipótese nula para 14 portfolios dos dados diários, o que 

representa mais de metade, e só não rejeita 7 portfolios dos dados mensais. 
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Adicionalmente, e em termos gerais, é verificado que os dados da amostra são 

muito mais fortes quando são utilizadas as médias das rendibilidades mensais. 

Brown e Warner (1985) afirmam que os problemas decorrentes do uso dos 

dados diários podem ser ultrapassados se aumentarmos significativamente a 

amostra, mas o uso dos índices como referências do mercado impossibilita 

esta abordagem. Por este facto, o restante trabalho foi desenvolvido utilizando 

os dados mensais em detrimento dos dados diários. 

 

Tabela 4-1 – Teste T com Rendibilidades Diárias 

 Book-to-Market 
Dimensão 1 2 3 4 5 Total 

Small 1,75 (0,09) 1,50 (0,14) 3,35 (0,00) 0,60 (0,55) 0,04 (0,97) 1,55 (0,12)

2 2,53 (0,01) 3,75 (0,00) 1,29 (0,20) 0,67 (0,50) -1,22 (0,23) 3,65 (0,00)

3 1,31 (0,19) 1,98 (0,05) 2,71 (0,01) 2,00 (0,05) 0,88 (0,38) 2,34 (0,02)

4 5,99 (0,00) 1,00 (0,32) 2,84 (0,01) 2,01 (0,05) 0,30 (0,76) 1,00 (0,32)

Big 4,81 (0,00) 6,01 (0,00) 3,26 (0,00) 3,28 (0,00) 1,55 (0,13) 8,50 (0,00)

Total 2,80 (0,01) 1,00 (0,32) 5,79 (0,00) 2,94 (0,00) 0,26 (0,79)   

Tabela 4-2 – Teste T com Rendibilidades Mensais 

 Book-to-Market 
Dimensão 1 2 3 4 5 Total 

Small 1,70 (0,09) 1,64 (0,11) 2,06 (0,04) -0,11 (0,91) -2,91 (0,00) 0,19 (0,85)

2 3,08 (0,00) 5,39 (0,00) 1,99 (0,05) 1,62 (0,11) -1,66 (0,10) 4,79 (0,00)

3 4,53 (0,00) 4,16 (0,00) 3,10 (0,00) 3,62 (0,00) 1,92 (0,06) 7,70 (0,00)

4 5,35 (0,00) 4,05 (0,00) 3,46 (0,00) 3,13 (0,00) 0,75 (0,45) 7,74 (0,00)

Big 3,50 (0,00) 6,64 (0,00) 2,77 (0,01) 3,15 (0,00) 2,27 (0,03) 7,32 (0,00)

Total 7,95 (0,00) 9,94 (0,00) 5,66 (0,00) 3,17 (0,00) -1,21 (0,23)   
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4.2 Análise Descritiva dos 25 portfolios de Fama e French (1992, 

1993) 

De acordo com o trabalho de Fama e French (1992, 1993) e Daniel e Titman 

(1997), foi analisado o efeito DIM e BTM nos quatro mercados propostos e, 

posteriormente, foram analisados individualmente.  

Na tabela 4-3 pode ser verificado que o efeito DIM não é concordante com o 

encontrado por Fama e French (1992, 1993), uma vez que a relação entre a 

rendibilidade variava inversamente com a DIM. Os dados apresentados na 

tabela 4-3 mostram que os títulos das empresas com menor DIM apresentam 

menores rendibilidades do que os títulos das empresas de maior DIM, com um 

diferencial de 1,28%. Também pode ser visto que a concordância entre o risco 

e o retorno não está de acordo com o esperado do ponto de vista de um 

comportamento racional do investidor, uma vez que não foi encontrada uma 

relação linear entre estas variáveis e que pode ser constatado um desvio 

padrão mais elevado (diferencial de 1,75%) entre os portfolios com menores 

dimensões (menores rendibilidades) e os portfolios com maiores dimensões 

(maiores rendibilidades), o que é típico de um investidor irracional. No entanto, 

poder-se-á argumentar que, no contexto do modelo CAPM, a comparação da 

rendibilidade de cada carteira com o desvio padrão da mesma não é o mais 

adequado, uma vez que o prémio de risco da carteira deverá ser uma 

compensação pelo risco sistemático a que a mesma está sujeita, pelo que a 

medida correcta de risco seria o beta. 
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Relativamente à relação entre o rácio BTM e a rendibilidade, mais uma vez foi 

encontrado um efeito inverso ao obtido por Fama e French (1993) e Daniel e 

Titman (1997). Portfolios com menores BTM apresentam maiores 

rendibilidades que os portfolios de maior BTM. Estes resultados são 

consistentes com o desvio-padrão obtido, podendo indicar que o rácio BTM 

pode ser um bom proxy de risco, apesar da relação não ser linear.  

Estes resultados parecem indicar que os investidores tendem a valorizar mais 

aqueles títulos que historicamente já estão sobrevalorizados, uma vez que as 

melhores rendibilidades encontram-se nos portfolios com um rácio BTM menor 

de 0,5. Esta observação parece, por um lado, suportar o fenómeno identificado 

por Momentum Effect por Jegadeesh e Titman (1993) e, por outro, contradizer 

as hipóteses do mercado eficiente na forma semi-forte.  

O desvio-padrão dos portfolios com BTM mais baixos (rendibilidades mais 

elevadas) é superior (diferencial de 1,54%) ao desvio-padrão dos portfolios 

com BTM mais elevado (rendibilidades mais baixas). Estes resultados 

relativamente ao efeito BTM e a sua relação com o risco já tinham sido 

apontados por Vieira e Pereira (2006) onde denotam que os efeitos DIM e BTM 

se estariam a alterar, uma vez que o investidor não é totalmente racional e usa 

diferentes atalhos no seu processo de decisão ao longo do tempo e que 

aparentemente o risco nem sempre é cabalmente considerado e compreendido 

nas decisões de investimento. 
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Tabela 4-3 – Resultados agregados de todos os mercados. 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small 0,95% 0,74% 1,08% -0,09% -1,08% 0,05% 

2 1,82% 1,84% 0,72% 0,46% -0,69% 0,89% 
3 1,91% 1,29% 0,82% 1,18% 0,60% 1,12% 
4 2,54% 1,05% 1,08% 0,79% 0,28% 1,21% 

Big 2,35% 1,59% 0,71% 0,95% 0,73% 1,33% 
Total 2,01% 1,37% 0,87% 0,66% -0,21% 0,93% 

       
Desvio Padrão 

Small 4,38% 3,26% 4,74% 8,55% 4,42% 5,58% 
2 5,70% 3,52% 3,66% 2,72% 3,74% 4,07% 
3 3,70% 3,06% 2,61% 3,30% 3,17% 3,18% 
4 4,84% 2,66% 2,96% 2,70% 3,02% 3,43% 

Big 6,55% 2,55% 2,67% 2,65% 2,25% 3,83% 
Total 5,23% 3,01% 3,35% 4,58% 3,69% 4,09% 

       
Book-to-Market médio 

Small 0,19 0,40 0,57 0,73 1,49 0,83 
2 0,19 0,39 0,59 0,79 1,08 0,59 
3 0,25 0,39 0,54 0,76 1,05 0,62 
4 0,24 0,40 0,53 0,74 1,08 0,56 

Big 0,22 0,39 0,55 0,74 0,96 0,52 
Total 0,22 0,39 0,55 0,75 1,19 0,62 

 
      

Dimensão média 
Small 2.582,86 2.759,83 2.258,94 2.385,46 1.263,37 2.065,64

2 4.375,66 4.945,72 4.137,66 4.133,67 4.525,17 4.429,35
3 8.474,70 6.799,26 7.385,66 7.960,61 8.442,14 7.790,87
4 14.171,53 14.516,12 16.334,95 14.410,27 15.559,27 14.898,81

Big 35.430,60 41.232,54 40.385,43 33.031,68 39.097,79 38.108,80
Total 14.010,00 15.910,30 14.914,62 11.684,64 9.847,77 13.305,86

 
 

Número médio de empresas por portfolio 
Small 22 25 39 41 42 169 

2 30 40 50 43 36 199 
3 35 42 39 44 38 198 
4 37 41 39 35 26 178 

Big 25 34 33 22 17 131 
Total 149 182 200 185 159  
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Ao observar os dados divididos por cada um dos mercados (tabelas 4-4 a 4-7), 

pode ser constatado que em todos os países se mantém o efeito inverso do 

BTM. 

Relativamente à concordância entre a variância e as rendibilidades, os 

resultados obtidos para Alemanha (Tabela 4-5) e Itália (Tabela 4-6) indicam 

discrepâncias relativamente aos resultados obtidos quando foram considerados 

todos os mercados em conjunto. 

Ao contrário dos restantes mercados, nos quais não havendo linearidade há 

coerência entre as extremidades dos portfolios (BTM mais baixo e BTM mais 

elevado), na Alemanha (Tabela 4-5) e Itália (Tabela 4-6) os resultados são 

inversos, uma vez que menores rendibilidades apresentam maiores variâncias, 

o que mais uma vez parece contradizer o pressuposto de racionalidade do 

investidor. 

É no mercado Espanhol (Tabela 4-7) que a relação entre BTM e DIM é mais 

forte, pois pode ser verificada uma diminuição de 54% dos portfolios com BTM 

mais baixo (rendibilidades mais elevadas) para os portfolios com BTM mais 

elevados (rendibilidades mais baixas). 
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Tabela 4-4 – Resultados da Estatística Descritiva para o Mercado Francês 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small 0,92% 0,93% 0,76% 0,18% -0,10% 0,43% 

2 2,34% 2,57% 0,56% 0,62% -1,84% 0,88% 
3 2,94% 1,91% 0,41% 0,83% 0,55% 0,98% 
4 1,88% 0,88% 0,87% 0,88% 0,76% 1,04% 

Big 1,60% 1,78% 1,09% 0,83% 0,84% 1,41% 
Total 1,80% 1,63% 0,72% 0,67% -0,02% 0,95% 

       
Desvio Padrão 

Small 5,01% 2,68% 4,49% 3,71% 3,38% 3,86% 
2 2,72% 4,81% 4,10% 2,52% 4,62% 4,09% 
3 4,59% 1,58% 2,69% 3,06% 3,34% 3,03% 
4 3,79% 3,25% 3,11% 2,83% 2,98% 3,17% 

Big 2,96% 2,54% 2,75% 3,49% 1,81% 2,72% 
Total 3,62% 3,20% 3,38% 3,03% 3,55% 3,42% 

       
Book-to-Market médio 

Small 0,24 0,38 0,54 0,72 1,22 0,70 
2 0,19 0,41 0,55 0,68 1,11 0,58 
3 0,25 0,39 0,53 0,68 1,00 0,64 
4 0,25 0,38 0,49 0,74 1,10 0,60 

Big 0,22 0,38 0,52 0,79 1,14 0,46 
Total 0,22 0,39 0,53 0,71 1,11 0,59 

       
Dimensão média 

Small 2.958,62 3.201,96 2.828,27 2.961,60 1.710,98 2.608,56 
2 5.551,18 4.905,99 5.119,62 5.912,84 6.889,39 5.660,39 
3 10.287,26 10.030,96 10.398,58 10.597,39 8.392,45 9.920,70 
4 21.857,52 19.046,23 19.282,60 15.359,88 15.470,21 17.949,73

Big 34.573,39 52.997,04 41.083,22 21.697,65 44.783,10 41.509,38
Total 18.661,31 21.324,50 16.580,57 9.860,39 11.110,51 15.473,42

  
Número médio de empresas por portfolio 

Small 8 6 14 14 12 54 
2 8 10 17 13 13 61 
3 7 13 16 15 14 65 
4 11 15 12 13 10 61 

Big 10 13 11 5 5 44 
Total 44 57 70 60 54  
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Tabela 4-5 – Resultados da Estatística Descritiva para o Mercado Alemão 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small 2,50% 1,38% 1,64% 0,74% -0,78% 1,01% 

2 1,76% 1,65% 0,31% -0,19% -0,51% 0,84% 
3 1,47% 0,53% 0,61% 2,06% 0,84% 1,10% 
4 2,10% 1,14% 1,02% 1,19% 0,05% 1,08% 

Big 2,40% 1,16% 0,86% 0,79% 1,35% 1,20% 
Total 1,97% 1,26% 0,95% 0,87% 0,19% 1,04% 

       
Desvio Padrão 

Small 3,79% 2,60% 2,93% 3,52% 4,52% 3,66% 
2 2,91% 1,76% 3,41% 2,82% 2,84% 2,74% 
3 2,87% 2,41% 2,38% 3,09% 3,10% 2,85% 
4 2,94% 2,56% 2,47% 2,41% 3,00% 2,70% 

Big 3,29% 3,26% 3,14% 2,70% 2,14% 2,98% 
Total 3,09% 2,41% 2,91% 2,92% 3,36% 2,99% 

       
Book-to-Market médio 

Small 0,17 0,43 0,59 0,72 1,41 0,70 
2 0,22 0,37 0,53 0,85 1,01 0,54 
3 0,27 0,37 0,51 0,72 1,04 0,61 
4 0,23 0,41 0,56 0,68 0,95 0,58 

Big 0,18 0,43 0,52 0,74 0,82 0,54 
Total 0,22 0,40 0,55 0,74 1,08 0,59 

       
Dimensão média 

Small 2.958,62 3.201,96 2.828,27 2.961,60 1.710,98 2.608,56 
2 5.551,18 4.905,99 5.119,62 5.912,84 6.889,39 5.660,39 
3 10.287,26 10.030,96 10.398,58 10.597,39 8.392,45 9.920,70 
4 21.857,52 19.046,23 19.282,60 15.359,88 15.470,21 17.949,73

Big 34.573,39 52.997,04 41.083,22 21.697,65 44.783,10 41.509,38
Total 18.661,31 21.324,50 16.580,57 9.860,39 11.110,51 15.473,42

 
 

Número médio de empresas por portfolio 
Small 8 6 14 14 12 54 

2 8 10 17 13 13 61 
3 7 13 16 15 14 65 
4 11 15 12 13 10 61 

Big 10 13 11 5 5 44 
Total 44 57 70 60 54  
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Tabela 4-6 – Resultados da Estatística Descritiva para o Mercado Italiano 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small -0,20% -1,02% 0,76% -0,88% -1,28% -0,56% 

2 1,11% 1,23% 1,29% 0,82% -0,49% 0,87% 
3 1,50% 1,12% 0,58% 1,35% 0,09% 0,95% 
4 2,44% -0,18% 1,48% 0,41% -0,91% 0,92% 

Big -1,58% 1,55% -0,22% 0,23% -1,60% 0,49% 
Total 1,48% 0,89% 0,72% 0,53% -0,71% 0,59% 

       
Desvio Padrão 

Small 2,02% 2,38% 2,66% 3,07% 6,92% 4,51% 
2 4,10% 2,40% 4,40% 3,67% 3,28% 3,58% 
3 3,05% 3,72% 2,17% 2,72% 3,42% 3,05% 
4 3,22% 2,38% 4,14% 3,16% 2,35% 3,30% 

Big 2,52% 2,19% 2,32% 2,78% 4,65% 2,65% 
Total 3,31% 2,65% 3,29% 3,12% 4,67% 3,46% 

       
Book-to-Market médio 

Small 0,21 0,55 0,55 0,74 1,50 0,86 
2 0,21 0,39 0,59 0,82 1,27 0,65 
3 0,20 0,38 0,64 0,92 1,08 0,69 
4 0,21 0,33 0,62 0,91 1,00 0,56 

Big 0,38 0,36 0,50 0,71 1,16 0,50 
Total 0,21 0,38 0,57 0,85 1,24 0,65 

       
Dimensão média 

Small 2.554,94 2.255,21 2.711,08 2.607,72 1.663,65 2.283,90 
2 4.831,58 4.924,97 4.359,53 3.581,74 3.554,48 4.249,11 
3 8.154,93 6.474,18 3.812,32 5.736,46 7.428,52 6.461,94 
4 9.993,55 14.803,95 14.612,11 15.116,91 12.292,45 13.216,57

Big 21.066,91 34.360,43 43.876,17 47.241,67 60.124,88 40.410,50
Total 7.893,41 17.170,91 16.671,50 11.068,76 9.113,95 12.745,78

  
Número médio de empresas por portfolio 

Small 3 3 5 4 4 19 
2 6 6 10 9 5 36 
3 5 7 4 7 8 31 
4 5 7 5 6 3 26 

Big 1 5 6 5 2 19 
Total 20 28 30 31 22  
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Tabela 4-7 – Resultados da Estatística Descritiva para o Mercado Espanhol 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small -0,26% 0,50% 1,03% -0,84% -1,81% -0,86% 

2 1,59% 1,62% 0,85% 0,45% 0,34% 0,97% 
3 2,27% 1,27% 1,39% 1,21% 0,72% 1,38% 
4 3,38% 1,57% 1,13% 0,58% 0,38% 1,66% 

Big 4,16% 1,62% 0,72% 1,26% 0,83% 1,70% 
Total 2,48% 1,42% 1,05% 0,57% -0,51% 0,99% 

       
Desvio Padrão 

Small 4,38% 5,27% 7,51% 15,12% 4,08% 8,14% 
2 8,61% 4,48% 2,96% 2,32% 3,04% 5,03% 
3 4,62% 3,74% 2,67% 4,14% 2,90% 3,62% 
4 6,87% 2,09% 2,82% 2,45% 3,77% 4,17% 

Big 11,68% 2,43% 2,28% 2,49% 1,86% 5,49% 
Total 8,00% 3,34% 3,66% 7,03% 3,61% 5,53% 

       
Book-to-Market médio 

Small 0,14 0,32 0,59 0,73 1,71 1,06 
2 0,17 0,40 0,66 0,88 1,02 0,62 
3 0,27 0,41 0,53 0,77 1,17 0,57 
4 0,26 0,43 0,49 0,69 1,39 0,51 

Big 0,23 0,41 0,64 0,74 0,85 0,57 
Total 0,22 0,41 0,58 0,76 1,34 0,66 

       
Dimensão média 

Small 955,23 1.224,43 390,60 670,41 491,44 621,77 
2 1.657,06 1.775,68 1.340,61 1.275,96 1.804,37 1.561,43 
3 2.553,30 2.491,89 2.960,02 2.919,95 3.370,77 2.799,47 
4 4.650,24 6.262,12 7.257,84 6.750,37 3.133,09 5.967,63 

Big 26.829,31 25.935,42 29.102,38 20.770,85 25.054,43 25.273,14
Total 7.330,78 8.146,51 7.922,37 7.182,11 5.102,03 7.155,37 

 
 

Número médio de empresas por portfolio 
Small 6 7 10 13 17 53 

2 10 12 12 14 11 59 
3 13 15 12 16 9 65 
4 13 12 13 9 4 51 

Big 9 10 7 6 5 37 
Total 51 56 54 58 46  
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Relativamente ao efeito DIM, quando analisados cada um dos mercados 

individualmente (tabelas 4-4 a 4-7), pode ser observado que em todos os 

mercados, os portfolios com maior DIM registam rendibilidades superiores aos 

portfolios de menor DIM, mas que unicamente os mercados Espanhol e 

Francês gozam de linearidade nos resultados. Com a excepção do mercado 

alemão, em nenhum dos restantes mercados foi encontrada coerência entre o 

risco (desvio-padrão) e rendibilidades ao longo dos 5 níveis da DIM. No 

mercado Alemão, mesmo sem ser verificada linearidade no efeito DIM, pode 

ser observado que sempre que aumenta a rendibilidade aumenta o risco e 

sempre que diminui a rendibilidade o risco também diminui, o que está de 

acordo com o que seria esperado. 

Para verificar se as conclusões decorrentes do Tabela 4-3 são consistentes ao 

longo do tempo a amostra foi dividida em 3 períodos, tal como já havia sido 

referido anteriormente. Os períodos escolhidos foram: 1º período – de 1988 a 

1998; 2º período – de 1999 a 2006; e 3º período – de 2007 a 2008. Assim, são 

obtidos 3 períodos com características distintas. 

Da análise integrada das tabelas 4-8 e 4-9, podemos aferir que para além de 

uma quebra já significativa nas rendibilidades médias dos portfolios entre o 

primeiro período e o segundo, observamos uma mudança no comportamento 

do investidor, tornando-se mais racional no que diz respeito às rendibilidades 

nos diferentes níveis da DIM.  
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Tabela 4-8 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os mercados entre 
os anos de 1988 e 1998 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small 2,52% 0,87% 0,47% -0,96% -0,29% 0,25% 

2 2,76% 2,36% 1,85% 1,28% -0,50% 1,68% 
3 2,19% 2,59% 1,00% 1,66% 1,26% 1,69% 
4 2,83% 1,34% 2,22% 1,29% 0,96% 1,74% 

Big 2,32% 2,53% 1,73% 1,87% 1,42% 2,09% 
Total 2,56% 2,08% 1,44% 1,08% 0,44% 1,51% 

 
      

Desvio Padrão 
Small 3,36% 3,24% 5,73% 14,42% 3,22% 7,30% 

2 8,72% 3,20% 3,78% 2,81% 3,03% 4,68% 
3 3,79% 3,04% 2,06% 2,66% 3,03% 2,90% 
4 3,05% 2,02% 3,15% 2,51% 2,35% 2,69% 

Big 2,51% 2,52% 2,47% 2,48% 1,81% 2,46% 
Total 4,68% 2,84% 3,61% 6,28% 2,98% 4,35% 

 

Mesmo não se verificando linearidade na tabela 4-9, o nível mais baixo da DIM 

(rendibilidades mais baixas) demonstra menor variância do que o nível mais 

elevado da DIM (rendibilidades mais elevadas). 

Uma vez que o período estudado contempla os anos do inicio da actual crise 

financeira parece importante fazer a mesma análise para os anos de 2007 e 

2008. Como pode ser observado na tabela 4-10, o efeito DIM e BTM têm o 

mesmo comportamento quando são observados os dados para a totalidade do 

período 1988-2008. No entanto, pode ser observada uma maior coerência na 

relação dos investidores com o risco. 

 

 



  53

Tabela 4-9 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os mercados entre 
os anos de 1999 e 2006 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Smalll 0,74% 1,23% 1,92% 1,05% -0,42% 0,73% 

2 1,96% 2,03% 0,81% 0,19% 0,18% 1,09% 
3 2,11% 0,90% 1,43% 1,74% 0,85% 1,39% 
4 2,78% 1,56% 0,92% 1,04% 0,58% 1,44% 

Big 3,00% 1,24% 0,07% 1,13% 0,96% 1,27% 
Total 2,20% 1,41% 1,02% 1,04% 0,30% 1,19% 

 
      

Desvio Padrão 
Small 4,58% 3,44% 3,24% 3,19% 4,39% 3,92% 

2 3,34% 3,68% 2,68% 2,22% 3,67% 3,27% 
3 3,74% 2,56% 2,60% 3,44% 2,75% 3,06% 
4 6,32% 2,72% 2,69% 2,67% 2,76% 3,80% 

Big 9,10% 2,31% 2,43% 2,24% 1,97% 4,56% 
Total 5,81% 2,91% 2,78% 2,83% 3,47% 3,75% 

 

Se for observada a evolução da rendibilidade ao longo da DIM, pode ser 

verificado que esta aumenta à medida que aumenta a DIM média dos 

portfolios. O risco vai diminuindo à medida que a rendibilidade tende para o 

zero, o que é consistente com um comportamento racional dos investidores, 

muito embora não exista linearidade entre o quarto e quinto quintil da DIM. 

Por outro lado, tal como foi verificado para a totalidade do período, também 

para os dois anos do inicio da crise (2007 e 2008) pode ser observado que a 

evolução da rendibilidade ao longo do BTM diminui de forma linear à medida 

que aumenta o BTM médio dos portfolios. Uma vez mais, o risco evolui de 

forma consistente com um comportamento racional dos investidores. Mesmo 

não sendo uma relação linear há um diferencial de 0,75% entre o portfolio com 

BTM mais pequeno, para o portfolio com maior BTM médio. 
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Tabela 4-10 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os mercados entre 
os anos de 2007 e 2008 

Dimensão 
1 2 3 4 5 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Small -1,75% -0,62% -3,41% -2,59% -5,73% -3,24% 

2 -0,89% -0,78% -3,35% -2,03% -3,97% -2,24% 
3 0,43% -1,15% -1,73% -2,72% -3,43% -1,74% 
4 0,31% -1,47% -0,48% -1,62% -3,34% -1,25% 

Big 0,08% -0,21% -0,09% -1,73% -1,38% -0,55% 
Total -0,34% -0,90% -1,52% -2,13% -4,06% -1,79% 

 
      

Desvio Padrão 
Small 4,62% 2,77% 7,96% 2,66% 4,82% 4,61% 

2 3,01% 2,98% 3,68% 3,00% 3,62% 3,45% 
3 3,30% 3,28% 2,61% 2,22% 3,14% 3,07% 
4 1,84% 2,57% 3,21% 2,16% 3,85% 2,82% 

Big 3,71% 2,68% 3,13% 3,01% 3,04% 3,12% 
Total 3,33% 2,80% 3,73% 2,54% 4,08% 3,55% 

 

Estas conclusões podem ser indicativas de um comportamento mais racional 

dos investidores em tempos de crise e que o BTM e a DIM podem ser bons 

proxies de risco em épocas de queda generalizada dos preços das acções. 

A estatística t (Tabela 4-11), para os anos 2007 e 2008 revela que os dados 

têm significância estatística, apesar de esta sofrer uma quebra significativa nos 

portfolios com menor BTM e maior DIM. 
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4.3 Análise Descritiva dos 6 portfolios de Fama e French (2008) 

Seguindo Fama e French (2008) e criando 6 novos portfolios, verifica-se que 

esta nova divisão dos dados não revela diferenças nos resultados já obtidos, 

uma vez que estes se demonstram idênticos, embora com um menor nível de 

detalhe (Tabela 4-12). 

Mantém-se a característica inversa relativamente aos efeitos DIM e BTM 

encontrados por Fama e French (2008). As diferenças encontradas podem ter 

origem nas diferenças metedológicas utilizadas, uma vez que a amostra é de 

menor dimensão e os títulos escolhidos para este trabalho têm características 

de DIM e liquidez específicas, por integrarem índices de mercado. 

Quanto à relação entre o risco e as rendibilidades, estes novos portfolios 

perdem poder de explicação, dado o pouco detalhe obtido. No entanto, do que 

os 6 portfolios nos permitem aferir, é possível verificar que se mantém a 

característica de irracionalidade dos investidores face à DIM e a característica 

mais racional, mas não linear dos investidores face ao rácio BTM, indicando 

que este poderia funcionar como um bom proxy de risco. 

Tabela 4-11 – Resultados da Estatística T para todos os mercados entre os anos 
de 2007 e 2008 

 Book-to-Market 
Dimensão 1 2 3 4 5 Total 

Small -1,14 (0,29) -0,70 (0,50) -0,86 (0,46) -3,50 (0,00) -5,19 (0,00) -5,21 (0,00)

2 -1,07 (0,31) -0,91 (0,38) -3,29 (0,01) -2,03 (0,08) -3,96 (0,00) -5,03 (0,00)

3 0,41 (0,69) -1,22 (0,25) -2,49 (0,03) -4,24 (0,00) -3,45 (0,01) -4,30 (0,00)

4 0,55 (0,59) -2,22 (0,04) -0,50 (0,63) -2,90 (0,01) -2,45 (0,04) -3,44 (0,00)

Big 0,07 (0,95) -0,26 (0,80) -0,12 (0,91) -1,90 (0,09) -1,20 (0,28) -1,34 (0,19)

Total -0,76 (0,45) -2,49 (0,02) -3,11 (0,00) -6,50 (0,00) -7,50 (0,00)   
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Tabela 4-12 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os Mercados nos 
protfolios de Fama e French. 

Dimensão 
1 2 3 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Tiny 1,33% 1,01% -0,83% 0,38% 
ABT 1,97% 1,04% 0,58% 1,19% 
Total 1,80% 1,03% 0,04% 0,93% 

     
Desvio Padrão 

Tiny 4,95% 4,08% 5,99% 5,16% 
ABT 4,47% 2,79% 2,88% 3,45% 
Total 4,61% 3,24% 4,40% 4,09% 

     
Book-to-Market médio 

Tiny 0,23 0,56 1,21 0,73 
ABT 0,28 0,54 0,94 0,57 
Total 0,26 0,54 1,04 0,62 

 
    

Dimensão média 
Tiny 3.308,65 3.195,28 2.164,53 2.828,74 
ABT 18.603,08 19.952,92 15.417,10 18.248,02 
Total 14,521,44 14.823,03 10.293,50 13.305,86 

 
 

Número médio de empresas por portfolio 
Tiny 43 68 65 176 
ABT 96 109 78 283 
Total 139 177 143  

 

A divisão da amostra em períodos também não altera as conclusões já tiradas 

anteriormente relativamente à capacidade que a DIM e o BTM têm para 

explicar as variações nas rendibilidades. De facto, como é dado ver nas tabelas 

4-13, 4-14 e 4-15, mantêm-se as características dos efeitos DIM e BTM. 
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Tabela 4-13 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os Mercados nos 
protfolios de Fama e French entre 1988 e 1998. 

Dimensão 
1 2 3 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Tiny 2,12% 1,35% -0,45% 0,84% 
ABT 2,55% 1,82% 1,09% 1,82% 
Total 2,44% 1,68% 0,51% 1,51% 

     
Desvio Padrão 

Tiny 6,35% 4,42% 8,00% 6,51% 
ABT 2,99% 2,67% 2,67% 2,82% 
Total 4,15% 3,29% 5,38% 4,35% 

     
Book-to-Market médio 

Tiny 0,26 0,64 1,50 0,88 
ABT 0,34 0,62 1,01 0,65 
Total 0,32 0,63 1,19 0,72 

 
    

Dimensão média 
Tiny 2.078,99 1.684,16 870,69 1.464,49 
ABT 9.057,36 9.296,68 7.768,96 8.776,84 
Total 7.151,50 7.052,53 5.172,84 6.472,14 

 

Já a relação com o risco torna-se peculiar. Ao comparar as tabelas 4-8 e 4-13, 

verifica-se que o book-to-market perde o seu poder explicativo, uma vez que, 

contrariamente ao verificado na tabela 4-8, na tabela 4-13 as rendibilidades 

mais baixas, estão associadas a variâncias mais elevadas. 

De facto, quando se pretende retirar conclusões generalizadas sobre um efeito, 

a simples alteração dos breakpoints para a formação dos portfolios não deveria 

apresentar resultados inversos. No entanto, este resultado não é totalmente 

surpreendente, uma vez que na tabela 4-8, os dados não gozam de linearidade 

entre os diversos níveis BTM, o que mais uma vez vem apoiar a hipótese de 
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que o BTM não é um bom proxy de risco, se não para todos os mercados, pelo 

menos para os seleccionados nesta amostra. 

Tabela 4-14 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os Mercados nos 
protfolios de Fama e French entre 1999 e 2006. 

Dimensão 
1 2 3 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Tiny 1,32% 1,50% -0,06% 0,88% 
ABT 2,12% 1,03% 0,93% 1,33% 
Total 1,91% 1,18% 0,55% 1,19% 

     
Desvio Padrão 

Tiny 3,82% 3,51% 3,94% 3,81% 
ABT 5,43% 2,51% 2,58% 3,72% 
Total 5,06% 2,87% 3,20% 3,75% 

     
Book-to-Market médio 

Tiny 0,20 0,49 0,95 0,59 
ABT 0,22 0,47 0,85 0,50 
Total 0,22 0,47 0,89 0,53 

 
    

Dimensão média 
Tiny 3.856,54 3.917,21 2.758,67 3.477,80 
ABT 23.154,66 25.758,97 19.351,51 23.131,09 
Total 18.008,49 18.788,20 13.026,06 16.771,68 

 

Da análise da tabela 4-15, podemos observar que é neste período que tanto a 

DIM como o rácio BTM se comportam de acordo com o esperado pelo CAPM. 

Isto pode ser indicativo de que só nas alturas de crise é que os investidores 

são mais racionais e que a DIM e o BTM só são bons proxies de risco nestes 

períodos. O mesmo efeito pode ser observado na tabela 4-10, o que demonstra 

ser consistente nas diferentes formulações (25 e 6 portfolios). 
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Tabela 4-15 – Resultados da Estatística Descritiva para todos os Mercados nos 
protfolios de Fama e French entre 2007 e 2008. 

Dimensão 
1 2 3 Total Book-to-Market 

Rendibilidade 
Tiny -1,00% -2,30% -4,46% -2,93% 
ABT -0,20% -1,19% -2,64% -1,25% 
Total -0,40% -1,50% -3,44% -1,79% 

     
Desvio Padrão 

Tiny 3,58% 3,96% 4,27% 4,22% 
ABT 2,89% 2,97% 2,83% 3,04% 
Total 3,08% 3,31% 3,63% 3,55% 

     
Book-to-Market médio 

Tiny 0,25 0,60 1,33 0,83 
ABT 0,30 0,58 1,07 0,62 
Total 0,29 0,59 1,19 0,69 

 
    

Dimensão média 
Tiny 4.818,88 4.584,52 3.511,07 4.180,09 
ABT 27.332,09 29.003,96 24.230,22 27.224,43 
Total 21.703,79 21.996,64 15.122,90 19.754,88 

 

 

4.4 Modelo Fama e French (2008) 

Para fazer o teste ao modelo Fama French é necessário garantir que as 

variáveis implícitas na criação dos portfolios (DIM e BTM) não devem estar 

correlacionadas uma com a outra. A tabela 4-16 mostra que a DIM e o BTM 

estão correlacionados, o que pode comprometer a regressão, uma vez que a 

correlação tem uma forte significância. 
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Tabela 4-16 – Tabela de correlações entre o logaritmo neperiano da dimensão 
e o logaritmo neperiano do rácio book-to-market. 

  ln(BTM) ln(DIM) 

ln(BTM) 
Pearson Correlation 1  

Sig. (2-tailed)   

ln(DIM) 
Pearson Correlation -.291 1 

Sig. (2-tailed) (0,00)  
 

A tabela 4-17 mostra as inclinações da regressão (4.6) que, de acordo com 

uma das regressões efectuadas por Fama e French (2008), usa unicamente a 

DIM e o BTM como forma de descrever as rendibilidades. 

itDIMitBTMiitfti DIMBTMRR εββα +++=− )ln()ln( ,,,,    (4.6) 

Para o portfolio All But Tiny, o declive é muito forte, uma vez que tem um valor 

para a estatística t de -10,56. Como seria de esperar, o declive é negativo e é 

semelhante para todos os períodos. 

Contrariamente aos trabalhos de Fama e French de 1992 e de 2008, para a 

amostra em questão, são os títulos com menor BTM que apresentam maiores 

rendibilidades. Isto pode revelar que os investidores comportam-se de forma 

diferente relativamente ao mercado em que estão a operar. O efeito DIM 

também sugere diferenças relativamente aos trabalhos de Fama e French de 

1992 e de 2008, uma vez que todos os períodos sugerem que as empresas 

com menor capitalização bolsista apresentam menores resultados. O efeito 

inverso da DIM encontrado não goza de tanta significância estatística como o 
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efeito BTM, principalmente no segundo período (1999 – 2006). No entanto, os 

restantes períodos têm boa significância entre (5,30 e 6,74).  

Os efeitos DIM e BTM, relativamente ao portfolio Tiny, são os mesmos e não 

são significativamente mais expressivos que o portfolio All But Tiny. Fama e 

French (2008) encontraram um efeito DIM muito mais forte no portfolio Tiny 

relativamente ao portfolio All But Tiny. Com a amostra utilizada, unicamente 

durante o segundo período, é que se possibilita a observação de um efeito DIM 

mais forte (cerca de 4,5 vezes maior), mas que mesmo assim é pouco 

expressivo relativamente ao resultado obtido por Fama e French (2008). É de 

salientar que as diferenças nos mercados podem ser suficientes para explicar 

as disparidades nas conclusões, no entanto, também importa referir que 

existem diferenças metodológicas que poderão ter contribuído para isso. 

Nota-se que o modelo consegue explicar entre 5% e 45% da amostra. No 

entanto, a correlação encontrada entre a DIM e o rácio BTM pode ser indicativo 

de multicolinearidade. A tabela 4-18 mostra que teste VIF (Variance Inflaction 

Factor) que rejeita a hipótese de multicolinearidade. 

Uma vez que não se verifica multicolinearidade em nenhum dos períodos, pode 

ser aferido que a correlação entre os factores independentes não compromete 

a regressão. 
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Tabela 4-17 – Regressão Linear da dimensão e o rácio book-to-market para 
prever o prémio de risco para os portfolios Tiny e All But Tiny. 

 Constante Ln(DIM) Ln(BTM) R2 
All but Tiny
1988-2008

Declive -9,69 0,56 -2,14 
0,17 t-statistic -12,39 6,52 -14,48 

(0,00) (0,00) (0,00) 
1988-1998 

Declive -12,13 0,78 -2,72 
0,26 t-statistic -9,91 5,30 -10,56 

(0,00) (0,00) (0,00) 
1999-2006 

Declive -3,97 0,12 -1,27 
0,05 t-statistic -2,89 0,83 -6,09 

(0,00) (0,41) (0,00) 
2007-2008 

Declive -17,86 1,15 -2,48 
0,45 t-statistic -10,67 6,74 -10,38 

(0,00) (0,00) (0,00) 
     

Tiny 
1988-2008 

Declive -9,76 0,66 -2,02 
0,14 t-statistic -8,74 4,18 -7,48 

(0,00) (0,00) (0,00) 
1988-1998 

Declive -10,20 0,67 -2,26 
0,13 t-statistic -5,01 2,05 -3,76 

(0,00) (0,04) (0,00) 
1999-2006 

Declive -7,03 0,52 -1,10 
0,07 t-statistic -4,32 2,44 -3,75 

(0,00) (0,02) (0,00) 
2006-2008 

Declive -17,35 1,18 -2,63 
0,39 t-statistic -5,82 3,15 -6,11 

(0,00) (0,00) (0,00) 
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Tabela 4-18 – Teste VIF para os 6 portfolios de Fama e French (2008) 

 Ln(DIM) Ln(BTM)
1988-2008
All but Tiny

VIF 1,05 1,05 
Tiny 

VIF 1,20 1,20 
1988-1998
All but Tiny

VIF 1,16 1,16 
Tiny 

VIF 1,48 1,48 
1999-2006 
All but Tiny 

VIF 1,00 1,00 
Tiny 

VIF 1,07 1,07 
2007-2008 
All but Tiny 

VIF 1,00 1,00 
Tiny 

VIF 1,06 1,06 
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5. Conclusões, Contributos, Limitações e Investigação Futura 

5.1 Conclusões e Contributos 

Tal como tem vindo a ser revelado em diversos trabalhos, como é o exemplo 

do trabalho de Vieira e Pereira (2006), os efeitos BTM e DIM encontrados por 

Fama e French (1992, 1993, 2008) são inversos aos resultados encontrados 

quando são utilizadas amostras diferentes.  

Durante todo a análise descritiva, quer utilizando uma formação com 25 

portfolios ou com 6 portfolios, as rendibilidades apresenta-se sempre 

decrescentes e quase sempre de forma linear ao longo do rácio BTM. 

Relativamente á sua relação com o risco, medido pela variância, observamos 

um comportamento de acordo com o esperado do ponto de vista do CAPM, 

onde, regra geral, ao longo do BTM e à medida que decresce a rendibilidade, 

são obtidos menores desvios-padrão. Estes resultados indicam que o BTM é 

uma característica ex post das rendibilidades, mas os resultados obtidos 

impossibilitam a definição do rácio BTM como medida de risco, uma vez que 

foram obtidos resultados contraditórios entre a divisão dos dados em 25 e 6 

portfolios para o primeiro período (1988 – 1998).  

O efeito DIM encontrado também se demonstra inverso ao calculado por Fama 

e French (1992, 1993, 2008), uma vez que as maiores rendibilidades estão 

associadas a portfolios com maior DIM. Este efeito nem sempre se demonstrou 

linear ao longo de todas as análises efectuadas, tendo ocorrido o mesmo ao 

longo de todos os níveis do rácio BTM. Foi no período de Janeiro de 2007 a 
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Dezembro de 2008 (tabela 4-10) que se verificou o maior diferencial entre as 

rendibilidades do portfolio com menor capitalização de mercado e o portfolio 

com maior capitalização de mercado. Isto pode ser interessante se tivermos em 

consideração, como veremos mais adiante, que durante esse mesmo período o 

risco evolui de forma mais coerente com as rendibilidades relativamente aos 

restantes períodos. 

A relação entre o risco e as rendibilidades ao logo da DIM nem sempre se 

demonstrou clara. Mas, foi no segundo (1999 - 2006) e terceiro (2007 - 2008) 

períodos analisados que a variância teve um comportamento concordante com 

o que seria esperado do ponto de vista da racionalidade do investidor. 

Considerando que o segundo e terceiro períodos são caracterizados por 

quedas acentuadas nos preços, esta alteração no comportamento do investidor 

pode ser indicativa de que o investidor é mais racional durante períodos de 

crise. Tal como o efeito BTM, o efeito DIM, também é incoerente como 

indicador de risco, mas é uma característica clara das empresas que pode 

explicar as variações das rendibilidades. 

No entanto, como já foi referido, em períodos de crise, tanto o BTM como a 

DIM parecem funcionar bem como proxies de risco, o que se revelou a 

contribuição mais interessante deste trabalho, apesar da evidência encontrada 

sugerir que esta hipótese seja estudada mais pormenorizadamente em 

trabalhos futuros. 

Ao analisar os declives dos logaritmos neperianos da DIM e do rácio BTM, 

pode ser verificado que o efeito BTM é mais significativo que o efeito DIM, uma 
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vez que apresenta sempre maiores declives (em valor absoluto) durante todos 

os períodos e para todos os portfolios. Ou seja, o rácio BTM, é mais forte a 

explicar as rendibilidades que a DIM, mas tal como chama atenção Fama e 

French (2008), pode ser um indicador “barulhento”, uma vez que varia com os 

cash flows esperados (ex. Dividendos), elevando assim o risco de gerarem 

preços de forma irracional. 

Contrariamente aos resultados de Fama e French (2008), não foram 

encontradas diferenças significativas entre os efeitos DIM e BTM nas 

rendibilidades dos portfolios Tiny e All But Tiny. Unicamente foi encontrado no 

segundo período um aumento de cerca 4,5 vezes relativamente ao efeito DIM 

durante o primeiro período (1988 – 1998), o que é insuficiente quando se 

pretende retirar conclusões generalizadas durante todos os períodos da 

amostra.  

O BTM e a DIM são factores que podem explicar as rendibilidades e, neste 

caso, podem também ser usadas para a formação de portfolios de acordo com 

a rendibilidade esperada pelo investidor. No entanto, estes factores não serão 

certamente os únicos. Fama e French (2008) indicam que ao serem bons 

indicadores para explicar as rendibilidades, o seu poder explicativo pode ser 

maximizado com o uso de factores que impliquem cashflows esperados, tais 

como as emissões de títulos e as recompras (na forma de redução de títulos 

emitidos). Esta sugestão também já tinha sido apontada por Daniel e Titman 

(2006).   
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5.2 Limitações e Investigação Futura 

Como já foi referido nas conclusões, em períodos de crise, tanto o BTM como a 

DIM, parecem funcionar bem como proxies de risco. A evidência encontrada 

sugere que esta hipótese seja estudada mais pormenorizadamente em 

trabalhos futuros, através do alargamento da amostra e da fixação de mais 

períodos com características idênticas. 

A comparação dos resultados obtidos com os trabalhos de Fama e French é 

quase inevitável, uma vez que estes são uma referência no que diz respeito a 

este tipo de análise empírica. No entanto, é importante salientar que existem 

diferenças significativas nas metodologias utilizadas, que podem retirar poder 

comparativo aos resultados obtidos. Relativamente ao rácio BTM e à DIM para 

a classificação anual dos portfolios, foram utilizados os dados com referência o 

último dia de cada ano, o que difere dos trabalhos de Fama e French, uma vez 

que estes utilizam o rácio com referência ao fim de Junho de cada ano, em 

ordem a incorporar a informação entretanto divulgada sobre o exercício 

económico do ano anterior. 

Outra diferença importante é o facto de terem sido escolhidos títulos 

pertencentes a índices, o que confere aos portfolios características diferentes, 

relativamente às amostras de Fama e French (1992, 1993, 2008), as quais são 

compostas pela totalidade dos títulos pertencentes aos mercados de capitais 

seleccionados. Consequentemente, a selecção dos portfolios designados por 

Tiny ainda sofrem de uma disparidade maior, uma vez que com uma amostra 

mais pequena não foi possível dividi-la percentil 20%. Este facto pode 
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impossibilitar qualquer comparação dos resultados obtidos no uso dos 6 

portfolios para a regressão linear. 
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