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I - lntrodu~ao 

0 amadurecimento do mercado de capitais portugues, que se reflecte num 
conjunto de indicadores observaveis como seja, par exemplo, o crescente nu
mero de empresas cotadas, o volume de transac96es e ate mesmo a aprova
vao e publica9ao do Novo C6digo do Mercado de Valores Mobiliarios, justifica 
que se fa9a uma analise das questoes ligadas a eficiencia. Efectivamente, aten
dendo ao importante papel que o mercado de capitais desempenha no financia
mento de uma economia, ao constituir um ponto de encontro entre agentes com 
necessidades de financiamento e aforradores ou agentes com poupanva lfqui
da positiva, materias como a transparencia e a dissemina9ao da informavao 
aliadas a eficiencia constituiram desde meados dos anos 60 uma constante de 
variada investiga9ao, embora com enfases diferentes desde entao. 

Neste trabalho procura-se, em primeiro Iugar, precisar o conceito de efi
ciencia e apresentar alguns dos modelos de equilibria mais utilizados pelos prin
cipais testes empfricos. De seguida, na terceira sec9ao, expoem-se os princi
pais testes de eficiencia efectuados. Na quarta sec9ao analisam-se algumas 
anomalias que esses mesmos testes tem salientado. Finalmente, na ultima 
sec9ao, em jeito de balan9o, sao formuladas algumas observa96es. 

II - Conceito e modelos de equilibria 

Deixando de lado a controversia sabre o Conceito de Eficiencia [Garcia 
(1992)] e admitindo que um mercado eficiente e um mercado ••no qual os pre-
90S em qualquer momenta 'reflectem totalmente' a informa9ao disponfvel» [••in 
which prices always 'fully reflect' available information», Fama (1970) (1), ou 

(") Gostaria de agradecer ao Dr. Armindo Escalda, DEE, Banco de Portugal, pelos seus comen
tarios, embora todos os erros e omissoes sejam naturalmente da minha inteira responsabilidade. 

C) Assistente do ISEG. 
(1) A contribuigao de Fama passou mesmo pelo estabelecimento de urn con junto de condi-

goes suficientes de eficiencia do mercado de capitais. Assim, num mercado onde: 

t) Nao ha custos de transacgao; 
it) Toda a informagao esta disponfvel a todos os participantes sem qualquer custo; e 

iit) Todos estao de acordo acerca das implicagoes que a informagao corrente tern sobre 
o prego corrente e quanto as distribuigoes dos pregos futuros de cada tftulo; 

o prego corrente de urn tftulo obviamente fully reflects toda a informagao disponfvel. 
Naturalmente que esta nao e uma descrigao adequada dos mercados existentes na realida

de, por isso trata-se de condigoes suficientes e nao necessarias de eficiencia. Por outro lado, a 
existencia de custos de transacgao, a existencia de informagao que nao esta disponfvel a todos 
os investidores bern como a existencia de uma heterogeneidade de opinioes acerca das implica
goes que a informagao dada tern sobre os pregos, nao significam desde logo que o mercado e 
ineficiente. No entanto sao fontes potenciais de ineficiencia. Medir os seus efeitos no processo de 
formagao do prego e, obviamente, o maior objectivo do trabalho empirico nesta area. 

163 



melhor, «no qual os pre~os observados dos tftulos em qualquer momenta se 
baseiam numa 'correcta' avalia~ao de toda a informa~ao disponlvel nesse mo
mento» (2) [Fama (1976)], a questao que se levanta tern a ver com a avaliagao 
concreta da eficiencia de urn dado mercado. A preocupagao da Teoria de 
Mercados Eficientes e, pois, saber se os pre~os em qualquer momenta no tem
po «reflectem totalmente>> a informa~ao disponlvel. A teoria s6 tera urn conteu
do emplrico se for especificado urn Modelo de Equilfbrio de Mercado, isto e, se 
for apresentado urn «processo de forma~ao do pre~O>> que explicite a natureza 
do equilibria de mercado quando os pre~os «reflectem totalmente>> a informa
~ao disponlvel. 

A maioria do trabalho emplrico baseia-se na hip6tese de que as condi
g6es de equilibria de mercado podem de alguma forma ser definidas em ter
mos de taxas de rendimento esperadas e portanto: 

com <1>1 = <I>~ pais os pre~os sao sinais precisos do valor dos tftulos, e onde: 

E e o operador de valor esperado; 
Pj1 e o prego do tftulo j no momento t; 
Pj,l+1 e o pre~o do titulo j no momenta t+1 (inclui os dividendos); 

'i,
1
+1 e a taxa de rendimento a urn perlodo e e igual a (Pj.t+1

- Pit> ; 
P;r 

<1>1 e o slmbolo geral para qualquer que seja o conjunto de informa-

~ao, que se assume estar «completamente reflectido>> no pre~o 
no momento t; 

<I>f e o conjunto de informa~ao que o mercado utiliza para determi
nar os pre~os em t e inclui toda a informa~ao disponlvel; e 

- indica que Pj,l+1 e 'i,1+1 sao variaveis aleat6rias no momenta t. 

Sao os designados modelos «Fair Game>> (3) ou de rendimento esperado. 
Evidentemente que uma teoria de rendimento esperado concreta sera ne

cessaria para determinar o valor do rendimento esperado de equilibria projecta
do com base na informa~ao <I>r isto e E0,1+1 I <1>1), e qualquer que essa seja, a 
informa~ao contida em <I>r e integralmente utilizada na determina~ao dos rendi
mentos de equilibria. 

(2) lmplfcito esta que o mercado de capitais e eficiente se: 

t) Nao negligencia nenhuma informac;ao relevante na determinac;ao dos prec;os dos 
tftulos; e 

it) Os agentes intervenientes tern (actuam como se tivessem) expectativas racionais. 

(3) A designac;ao de «Fair Game., tern origem nas propriedades do modelo, as quais resul
tam das seguintes hip6teses: 
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t) As condic;oes de equilfbrio do mercado podem ser traduzidas em func;ao de ren
dimentos esperados; e 

it) Na formac;ao dos rendimentos esperados de equilfbrio, e portanto dos prec;os, o 
mercado utiliza completamente a informac;ao disponfvel, <I>r 



Dois dos modelos de equilfbrio mais utilizados pelos principais testes do 
modelo de mercados eficientes sao o «modelo passeio aleat6rio» eo «modelo 
de mercado» (4). Por outro lado, e de acordo com o conteudo especffico do 
conjunto de informa~ao relevante e disponfvel, assim teremos testes designa
dos «forma fraca••, «forma semiforte•• e «forma forte••. 

0 «modelo passeio aleat6rio•• e, bern assim, as hip6teses em que assen
ta foram, desde as primeiras abordagens da Teoria de Mercados Eficientes, con
siderados como caracterizadores de urn mercado eficiente no sentido explicitado. 
lsto significa que os rendimentos constituem uma sucessao de valores aleat6-
rios independentes e identicamente distribufdos. Neste sentido, o passado nao 
pode significativamente ser utilizado para prever o futuro, ou seja as series de 
rendimentos nao tern memoria. Formalmente tem-se: 

isto e, a fun~ao densidade f e perfeitamente constante ao Iongo do tempo. lsto 
significa, alem do mais, que a media da distribui~ao de ~. 1 +1 e independente 
da informa~ao disponfvel, ou seja E(i}.1+1 I <1>1) = E(i}.1+1). Por outro lado, se o 
mercado e eficiente ter-se-a E(~.t+1 I <1>1) = Em(~.t+1 <1>'[') = 0• isto e, o verdadeiro 
rendimento esperado e igual ao rendimento esperado avaliado pelo mercado e 
e igual a 0· 

Nestas condi~oes nao existe possibilidade de utilizar a informa~ao dispo
nfvel no momenta t para fazer uma avalia~ao correcta do rendimento esperado 
da ac~ao j que nao seja 0· lsto significa que a regressao de iJ.1+1 em <1>1 e a 
constante r1 Assim, dado qualquer subconjunto de <I>,. se se estimar a regres
sao de 0,t+1 sobre essa informa~ao, todos os coeficientes excepto a ordenada 
na origem devem ser iguais a zero. Urn subconjunto de <1>1 e, por exemplo, a 
serie dos rendimentos passados. Se o mercado e eficiente, os rendimentos pas
sados nao sao uma fonte de informa~ao acerca do valor esperado do desvio 
entre ~1 +1 , e 0· e portanto E(~.t+1 I 'iP'i.r-1, ... ) = r1 Se a correcta avalia~ao do 
rendimento esperado de r;1+1 nao for outra que nao 0• entao para qualquer 
0.H• t :::=: 0 vira E(i}.1+1 I 0.r--3 = 0· Se se admitir uma regressao linear ter-se-a: 

E(~.t+1 I 'i.H) = ai+ bi'i_H 

onde bi, coeficiente de autocorrela~ao, nao e estatisticamente diferente 
de zero. 

No entanto, o sucesso dos testes de eficiencia do mercado baseados em 
coeficientes de autocorrela~ao e ocasional pois estes tern origem num modelo 
de equilfbrio de mercado em que o rendimento esperado de equilfbrio de qual
quer ac~ao e, por hip6tese, constante ao Iongo do tempo. Se a hip6tese e incor-

(4) Modelos de equilfbrio geral como o modelo de avalia9ao de activos financeiros (CAPM) 
e o modelo de arbitragem (APT) nao sao, por agora, aqui desenvolvidos. Embora mais elabora
dos e estabelecendo claramente uma rela9ao entre o risco e o rendimento esperado tern sido 
objecto de variadas crfticas [Garcia (1992)). 
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recta, esses testes podem nao ser os mais adequados ainda que o mercado 
seja eficiente. Por exemplo, o rendimento esperado de Equilibria, EmCif,t+1 1 ~). 
pode ser igual a uma constante acrescida de uma variavel que varia com o 
tempo e portanto a utilizayao dos coeficientes de autocorrelavao pode levar a 
conclus6es erradas no que diz respeito a eficiencia (especialmente quando ha 
varia96es substanciais). 

A maioria dos resultados sao consistentes quer com rendimentos espera
dos de equilibria constantes quer com rendimentos esperados de equilibria que 
variam com o tempo mas nao substancialmente. 

Fama e French (1988) defendem a presen9a de uma componente de me
dia reversfvel nos pre9os das ac96es, a qual e responsavel pela existencia de 
significativa autocorrelavao negativa para rendimentos de tres a cinco anos. 

A medida que os testes de eficiencia do mercado alargavam o conjunto 
de informavao disponfvel a outra informavao disponfvel ao publico (anuncios de 
incorporavao de reservas, relat6rios de resultados, novas emiss6es de ac96es, 
fus6es, etc.) os modelos de equilibria do mercado, em que se baseiam os tes
tes, tornaram-se mais complexos. 

0 «modelo de mercado» (5) surgiu concretamente da necessidade de por 
em pratica a Teoria da Carteira. De facto, esta tinha dois problemas fundamen
tais a sua prossecu9ao pratica: 

1) A simplificayao da quantidade e do tipo dos dados de input ne
cessaries a realizavao da Analise da Carteira; 

2) A simplificavao do procedimento computacional necessaria para cal
cular carteiras 6ptimas. 

Daf que um modelo que descrevesse e previsse a estrutura correlacional 
entre as ac96es fosse essencial. 

Observa96es casuais dos pre9os das ac96es revelaram que quando o 
mercado esta em alta (medido por um qualquer fndice de ac96es) a maioria 
das ac96es tende a registar aumentos de pre9os e quando o mercado esta em 
baixa ou em queda, a maioria das ac96es tende a registar diminui96es dos 
pre9os. lsto esteve na origem da seguinte explicavao para o comportamento 
dos rendimentos das ac96es: uma das raz6es pela qual os rendimentos podem 
estar correlacionados prende-se com uma resposta corrium a varia96es do 
mercado e uma medida util desta correlavao pode ser obtida relacionando o 
rendimento de uma acvao com o rendimento de um fndice de ac96es do mer
cado. 0 rendimento de uma acvao pode ser aproximado da seguinte forma: 

'it+1 = aj+ ~j rM,t+1 + ~.t+1 • j = 1 ,2, ... ,N 

ou 

(5) Tambem designado «linha caracterfstica» ou «modele de urn unico fndice» cujo precur
sor foi Markowitz (1959) desenvolvido posteriormente por Sharpe (1963). V. Francis (1986), p. 262. 
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onde: 

a.j e o componente de rendimento do tftulo j que e independente da 
actuagao do mercado; 

rM,t+1 e a taxa de rendimento do fndice de mercado; 
13j e o parametro que mede a variagao esperada em ~. 1 +1 dada a 

variagao em rM,t+1; e 
E'i.1+1 representa uma variavel aleat6ria cujo valor esperado e nulo. 

0 rendimento de uma acgao e assim composto de duas partes distintas: 
uma dependente do mercado e outra independente. l3j mede a sensibilidade 
do rendimento de uma acgao ao rendimento da carteira de mercado represen
tada par um fndice e, portanto, indirectamente, a informagao acerca de varios 
factores que afectam o mercado. 

Hip6teses: 

1) Cov(~. 1 + 1 ,rM,t+1 ) = o isto e, £j.t+1 nao esta correlacionada com rM,t+1; 

2) E(Ej,1+1,E'k,t+1) = 0 para j:t k, o que implica que a (mica razao pela 
qual as acg6es variam conjunta e sistematicamente deve-se a um 
comovimento comum com o mercado. Nao M efeitos para alem 
do mercado que justifiquem o comovimento entre as acg6es. 

Com base no modelo de um unico fndice pode-se obter: 

1) 0 rendimento media E(~1 +1 ) = a.j+ l3j E(rM,t+1), o qual e constitufdo 
par um termo independente~ a.j, e par uma parte que esta relacio
nada com o mercado 13j E(r M,t+1); 

2) A variancia do rendimento do tftulo vem cr J= J3Jcr ~+ cr ~j(6), e par
tanto e tambem constitufda par uma parcela de risco independen
te do mercado e par outra com ele relacionado; 

3) A covariancia dos rendimentos entre os tftulos j e k e crjk = 13~kcr~. 

Se se definir o beta de uma carteira, J3p, como a media ponderada dos 
betas particulares de cada acgao inclufda na carteira, onde os ponderadores 

n n 

sao a fracgao da carteira investida em cada acgao, 13p = :Lxjl3l e a.P = LXjCJ.p 

(6) Note-se que: 

cr~ = E~0.1+1- E(0.1+1~ 2 = 
= E~aj + ~j rM.I+1 + Ej.t+1)- (ai + ~j E(rM,1+1)~2 = 

= E~~j (rM.I+1- E(rM.I+1)) + e-j,l+1~ 2 = 

j=1 j=1 

= ~J E~M.I+1- E(rM,I+1~2 + 2~i E~i.l+1(rM,I+1- E(rM.I+tll] + E(ej,;+,l
2
· 

Atendendo a que, por hip6tese, E ~.1 + 1 (~.1 + 1 - E(~.1+1 ))] ~ 0 .tem-se: 

crJ = ~J E~M,I+1- E(rM,I+1 ~ 2 
+ E(ei.l+1)

2, isto e. 
crJ = J3J cr~ + cr~r 
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a equactao que nos da o rendimento esperado da carteira no momenta t + 1 
sera E((P,t+1) = a.P+ ~P E(rM,t+1). 

Se a carteira p tor a carteira de mercado, o rendimento esperado de p 
deve ser E(rM 1+1). 

Ora os linicos valores que fazem com que E(rp,t+1) = E(rM.t+1) sao a.p= 0 
e ~p= 1. 

Daqui concluir-se que os tftulos contem mais ou menos risco do que o 
mercado consoante os seus betas sao maiores ou menores do que a unidade. 

Varias tecnicas tern sido utilizadas para estimar os parametres do modelo 
e, particularmente, os betas. Por exemplo, se quer 0.t+1 quer rM.t+1 seguem uma 
distribuictao Normal, os estimadores nao enviesados e mais eficientes sao os 
que se obtem utilizando 0 metoda dos mfnimos quadrados n. 

Os testes baseados no modelo de mercado concentram a sua atenctao no 
comportamento da variave! residual E/, 1+1 ou mais precisamente no comporta
mento das estimativas de c.i.t+1• Quando o mercado e eficiente e a distribuictao 
dos rendimentos e constants o valor de £ (desvio ou resfduo) deve igualar a 
zero, E(~.t+1 I <I>,.rM,t+1) = Em(~.t+1 I <I>r,rM,t+1) = o. Se o seu valor e significativa
mente diterente de zero o mercado nao e eficiente e portanto a nova informa
ctao disponfvel nao esta completamente reflectida no precto, existindo porventura 
desfasamentos no ajustamento dos prectos a nova informactao: 

Ill - Principais testes do modelo de mercados eficientes 

A maior parte do trabalho empfrico nesta area tern subjacente a definictao 
de eficiencia de Fama (1976). Grande parte precede mesmo essa definictao. 
No entanto, outros modelos tern sucessivamente sido testados. 

A hip6tese de mercados eficientes, que diz que os prectos dos tftulos re
flectem completamente toda a informactao disponfvel, exprime uma condictao 
muito exigente. De forma que se distinguem tres nfveis ou graus de eficiencia: 
forma fraca, forma semiforte e forma forte (8), como atras referi. Esta partictao 

·tern a ver com o conteudo especffico de <I>,. conjunto de informactao relevante 
e disponfvel no momenta t. Assim tem-se: 

Eficiencia forma fraca, se 4>1 contem apenas informactao hist6rica dos 
prectos ou das taxas de rendimento dos actives. Em equilfbrio 
os prectos reflectem toda a informactao contida na serie dos pre-

(1) Elton e Gruber (1987) descrevem esta e outras tecnicas, assim como a sua precisao. 
V. tambem Escalda (1993), o qual aplicou o modelo de Scholes e Williams (1977) e necessarias 
adaptac;:oes ao mercado de capitais portugues. 

(8) Mais recentemente Fama (1991) altera estas categories. Assim, em vez de EFF a pri
meira categoria engloba a area mais geral de testes de capacidade de previsao dos rendimentos, 
que inclui o trabalho sabre previsao de rendimentos com base em variaveis como os dividendos, 
as taxas de juro, etc.; os testes dos modelos de equilfbrio do mercado e as anomalias detectadas 
nos testes. A segunda e. terceira categories sofrem uma alterac;:ao de forma mas nao de conteu
do: em vez de testes FSF, que analisam o ajustamento dos prec;:os relativamente a anuncios 
publicos, considera-se agora a segunda categoria sob o titulo estudos de acontecimentos; em vez 
de testes FF sugere-se o titulo mais descritivo de testes de informac;:ao privada. 
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c;os passados. Como consequencia, a analise hist6rica dos pre
c;os das acc;oes nao contem qualquer informac;ao que possa ser 
utilizada para obter rendimentos acima do que poderia ser con
seguido com a adopc;ao de uma estrategia de investimentos buy
and-hold (9) e portanto a designada analise tecnica (10) nao tern 
qualquer valor; 

Efici{mcia forma semiforte, se <P1 inclui, conjuntamente a serie dos pre
c;os, toda a informac;ao publicada que e relevante para a forma
c;ao das expectativas sobre os valores futuros dos prec;os ou das 
taxas de rendimento dos activos. Resulta daqui que somente 
alguns agentes com informac;ao «por dentro» ou confidencial 
(inside information) podem realizar urn rendimento maior do que 
seria de esperar caso a estrategia buy-and-hold fosse levada a 
cabo; 

Eficiencia forma forte, quando os prec;os reflectem nao s6 a informa
c;ao disponfvel ao publico mas sim toda a informac;ao que pode 
ser adquirida atraves da analise fundamental (1 1) da empresa e 
ou da economia. Oeste ponto de vista nem a inside information 
pode ser utilizada para obter lucros anormais persistentemente. 
Por vezes diz-se que nestas condic;oes o mercado e perfeita
mente eficiente: prec;os e valores sao sempre iguais e flutuam 
aleatoriamente a medida que nova informac;ao vai chegando. 
Facilmente se aceita que esta forma de eficiencia e muito diffcil 
de se verificar. 0 acesso monopolfstico a informac;ao valiosa con
duz a rejeic;ao da hip6tese forma forte. 

Adicionalmente foram surgindo testes que visavam analisar cada uma das 
formas de eficiencia em particular. 

1- Testes forma fraca.- Urn extenso conjunto de testes foram ja suge
ridos. 

Os testes que antecederam o nascimento da teoria demonstraram que, ao 
contrario do que se pensava, algumas maneiras de utilizar a informac;ao (habi
tualmente os prec;os passados) nao conduziam a rendimentos superiores. Ap6s 

(9) A estrategia naive ou «ingenua» buying-and-holding ou buy-and-hold consiste na selec
~ao aleat6ria de tftulos a adquirir. 0 indivfduo compra asses tftulos e detem-os durante urn perfo
do de dura~ao igual a uma estrategia de investimentos alternativa sujeita a teste, reinvestindo os 
dividendos obtidos durante esse perfodo. 

(10) Os analistas tecnicos estudam a serie dos pre~os passados e tentam encontrar ciclos. 
Segundo Brealey (1984) a competi~ao na investiga~ao tecnica tendera a assegurar que os pre~os 
correntes reflictam toda a informa~ao inclufda na sequencia passada dos pre~os e que as varia
~oes futuras dos pre~os nao possam ser previstas a partir dos pre~os passados. 

(11 ) Os indivfduos que se dedicam a esta analise estudam a actividade da empresa e ten
tam par a descoberto informa~ao acerca da sua rentabilidade a fim de determinar o valor dos 
tftulos. Tambem a competi~ao na investiga~ao fundamental tendera a assegurar que os pre~os 
reflictam toda a informa~ao relevante e que as varia~oes dos pre~os sejam imprevisfveis. 
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o aparecimento da teoria, passaram a ser cfesignados testes do modelo pas
seio aleat6rio (12). 

0 modelo passeio aleat6rio e uma versao mais complexa do modelo fair 
game e tambem da forma fraca da hip6tese de mercados eficientes, pais assu
me, como se viu, que as rendimentos sucessivos sao independentes e 
identicamente distribufdos ao Iongo do tempo. Par conseguinte, se a hip6tese 
do passeio aleat6rio for verdadeira entao a forma fraca da hip6tese de merca
dos eficientes tambem e verdadeira. Varios testes utilizando varias tecnicas 
estatfsticas e econometricas tern sido efectuados. Nao obstante, quaisquer que 
sejam as conclusoes convem lembrar que «ninguem pode provar que as rendi
mentos passados nao podem ser utilizados para prever as rendimentos futuros 
dado que existe um numero infinito de formas de utilizar a serie de pre9os 
passados para prever as pre9os futuros» (13). 

1.1- Testes de distribui96es de probabilidade.- A hip6tese do modelo 
passeio aleat6rio de distribui96es identicas significa que todas as variaveis se
guem a mesma distribui9ao de probabilidade. 

Muitas vantagens advem do facto de esta ser estavel, nomeadamente em 
termos de previsao. Par isso as testes do modelo passeio aleat6rio sao ex
presses em termos de rendimentos. De facto, quer a serie dos pre9os quer a 
serie das varia96es dos pre9os da maior parte das ac96es tern um comporta
mento ascendente marcado que tern como consequencia distribui96es insta
veis (1 4), ao contrario do que acontece com as rendimentos. 

Grande parte dos testes de distribui96es de probabilidade procedem ao 
calculo dos momentos da amostra (media, variancia) assim como de indicado
res para avaliar a assimetria e o achatamento e comparam as resultados com 
a hip6tese de normalidade. 

Alguns autores (1 5) sugerem mesmo que as distribui96es de frequencia dos 
rendimentos sao uma forma especffica de uma distribui9ao nao-normal e esta
vel, membra de uma familia de distribui96es caracterizadas par quatro 
parametres: 

1) Urn parametro de localizavao denominado 8; 
il) Urn parametro de escala denominado y, 
iii) Urn parametro de medida da assimetria (skewness) denominado 

~. com - 1 :::;; ~ :::;; 1 ; 
i0 Urn parametro de medida de probabilidade total contida nas cau

das extremas da distribui9ao (semelhante a medida de achatamento 
au kurtosis da distribuiyao) denominado expoente caracterfstico a, 
com 0 :5:a:5:2. 

Quando ~ = 0 a distribuiyaO e simetrica, quando a= 2 a distribUiyaO e 
normal au gaussiana. Se 0 :::;; a < 2, a probabilidade total nas caudas extremas 

( 12) Note-sa que a literatura sobre o modelo passeio aleat6rio considerava implicita
mente que o conjunto de informat;:ao apenas incluia a serie dos pret;:os ou rendimentos 
passados !) ri.t_1 , ••• 

(13) Fama (1976), op. cit. 
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(14) V., por exemplo, Francis (1986), op. cit., anexo 19-A. 
(1 5) Nomeadamente Mandelbrot (1966) e Fama (1965). 



e maior do que no caso de normalidade. A distribuic;ao normal com todas as 
suas conveniencias (nomeadamente a de variancia finita) e, assim, apenas uma 
aproximac;ao das distribuic;oes de Pareto em causa e que caracterizam os ren
dimentos (16). 

1.2- Testes de independ{mcia: 
1.2.1- Coeficientes de autocorrelat;ao.- Urn dos testes mais simples e 

de adopc;ao generalizada para avaliar a dependencia consiste na estimac;ao 
dos coeficientes de correlac;ao entre as variac;oes dos prec;os de uma acc;ao 
em diferentes perfodos de tempo. Por exemplo, existira alguma correlac;ao entre 
a mais recente variac;ao do prec;o e a ultima variac;ao? Dada a serie de da
dos dos prec;os Pit para diferentes perfodos t = 1 ,2, ... ,n, a serie das varia-

::~ =des [Y£:: :::::.:~qi~~=: ~~~;0 v:;~:~: ~:d:ri:~:u::::n~ 
ln 1)t=1 

q]t = qit- q1 Estimativas dos coeficientes de correlac;ao entre a variac;ao efec-

tiva e a serie de variac;oes podem ser obtidas atraves de P~ = LLqftqJ.~-< (1 7). 
' (qji 

Uma vez que uma correcta analise da existencia de autocorrelac;ao de uma 
qualquer serie s6 e possfvel se esta ultima tiver uma variancia constante ao 
Iongo do perfodo em estudo (isto e se se verificar homoscedasticidade) e fre
quente nao estudar a serie das variac;oes dos prec;os mas a serie dos rendi
mentos das acc;oes. 

0 modelo de regressao linear utilizado para determinar o coeficiente de 
correlac;ao e: 

onde: 
0t e a taxa de rendimento do tftulo j no momento t; 
0.t+-r e a taxa de rendimento do tftulo j, 't perfodos mais tarde, onde 

't e 0 desfasamento; 
ejt e 0 erro aleat6rio cuja media e zero; 
ai e bi sao a ordenada na origem e o coeficiente de inclinac;ao, res

pectivamente; e 
bi e o coeficiente de autocorrelac;ao para o desfasamento 't. 

Urn dos trabalhos mais conhecidos e mais citados e o de Fama (1965) 
onde o principal resultado obtido e que nao existe autocorrelac;ao significativa 
capaz de ser utilizada para a obtenc;ao de lucros anormais no futuro. 

(1 6) No entanto ha autores que defendem que os rendimentos seguem uma distribui<;:ao 
normal se definidos em termos de tempo de transacgao e nao em termos de unidade de tempo 
ou tempo de calendario. V. Francis (1986), op. cit., p. 565. 

(17) V. Pankratz (1983). 
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1.2.2- Testes de <<fUn».- A ocorrencia de observaC(5es extremas (1 8) 

influencia negativamente os coeficientes de correlaC(ao. Par isso outros testes 
foram implementados. Uma analise alternativa que elimina esse inconveniente 
consiste em observar o sinal da varia9ao do pre9o independentemente do valor 
da varia9ao. Urn aumento do pre9o ou uma varia9ao positiva do pre9o e anota
da com o sinal + e uma diminui9ao do pre<(o e registada atraves do sinal -. 
Assim sendo, seas varia96es dos preC(os forem positivamente relacionadas sera 
mais provavel que urn + seja seguido par urn + e urn - seja seguido par urn - do 
que ter-se urn sinal contrario. Uma sequencia do mesmo sinal designa-se par 
run ( «corrida») (1 9). Se houver u·ma relaC(ao positiva entre as varia96es dos pre
C(OS deverao registar-se bastante mais longas sequencias de + e de - e menos 
runs do que os que seriam atribufdos a sorte. Se houver uma relaC(ao negativa 
entre as varia96es dos preC(os deverao ocorrer demasiadas pequenas sequen
cias ou demasiados runs. 

Urn teste run efectua-se comparando o numero de runs existente nos dados 
com o numero que estaria presente numa amostra de numeros aleat6rios. 

Os testes run oferecem urn duplo interesse: em primeiro Iugar, as proprie
dades assint6ticas dos testes nao dependem da lei de distribuiC(ao das series 
estudadas. Assim, a nao normalidade das series dos preC(os (frequentemente 
constatada) nao afectara em nada os resultados. Esta e a principal vantagem, 
no plano estatfstico, relativamente aos coeficientes de autocorrelaC(ao. Em se
gundo Iugar, a analise das sequencias permite detectar formas de ligaC(ao bern 
mais complicadas que a simples correlaC(ao linear entre os termos sucessivos 
da serie de varia96es dos preC(os. Encontra-se assim mais proximo dos meto
dos da analise tecnica utilizada pelos profissionais. 

1.2.3- Testes de filtro.- Mesmo na ausencia de rela96es simples entre 
as varia96es dos preC(OS e possfvel e admissfvel que relaC(6es mais complexas 
existam e que permitam a realizaC(aO de rendimentos extraordinarios. 

A maneira mais simples de testar a existencia de padroes que traduzam 
essas rela96es e formular uma regra de transac9ao apropriada para urn parti
cular padrao dos rendimentos e ver o que aconteceria se de facto se tivesse 
actuado com base nessa regra de transacC(aO. 

A regra de filtro tenta isolar os movimentos de Iongo prazo significativos e · 
e definida da seguinte maneira: 

Seja o tftulo j. Comprar o tftulo quando o seu pre9o subir x% ap6s 
uma descida anterior e dete-lo ate que baixe x% ap6s uma 
subida subsequente. Neste momenta venda-se o tftulo e dete
nha-se moeda. 

As regras de filtro sao uma estrategia temporal. Mostram aos investidores 
quando devem assumir uma posiC(ao longa e quando devem vender o tftulo. 
A alternativa e comprar e deter o tftulo. Assim as regras de filtro sao analisa-

(1B) Si:io os designados outliers. 
(19) Note-se que este teste pertence ao conjunto de testes ni:io parametricos. 
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das comparando-as com a estrategia buy-and-hold. Esta ultima tambem s6 sera 
relevante se o rendimento esperado for positivo, caso contrario o melhor e deter 
moeda. 

Variando o valor de x, urn numero infinito de regras de filtro pode ser 
testado. Se as varia96es dos pre9os forem uma serie de variaveis aleat6rias 
independentes, as regras de filtro nao terao qualquer vantagem sabre a estra
tegia buy-and-hold. 

2 - Testes forma semiforte. - Este tipo de testes tenta averiguar se os 
pre9os correntes dos tftulos reflectem completamente a informa9ao publica acer
ca da empresa em causa e se a velocidade do ajustamento do pre9o a divul
ga<(ao publica da informa9ao e suficientemente rapida de forma a eliminar a 
possibilidade de obter rendimentos anormais. Evidentemente que os merca
dos s6 serao eficientes na forma semiforte se a informa9ao for transmitida ao 
publico sem desfasamentos temporais, o que significa que a serie das varia
<(6es dos pre9os nao regista tendencias, isto e, o mercado e eficiente forma 
fraca. · 

Acontece que a quantidade e a variedade de informa9ao publica existente 
e enorme, donde a dificuldade de proceder a testes forma semiforte relativa
mente aos muitos tipos de informa9ao. Em geral toma-se por hip6tese que se 
os mercados sao eficientes a algum tipo de informa9ao entao tambem o serao 
relativamente a urn tipo similar de informa9ao. Assim, cada teste tenta analisar 
o ajustamento dos pre9os a urn acontecimento concreto despoletador de urn 
determinado tipo ou subconjunto de informa<(ao. 

Grande parte do trabalho empfrico examina quer o efeito de uma incorpo
ra<(ao de reservas nos pre9os dos tftulos ou simplesmente o efeito da sua di-
vulga<(ao quer o efeito da divulga9ao dos resultados (2°). · 

Metodologias alternativas bern como variantes do tipo de informa<(ao es
colhida para testar tern sido uma constante dos mais recentes trabalhos. 

3- Testes forma. forte. - Os testes forma forte avaliam a eficiencia do 
mercado de tftulos observando o comportamento dos pre9os dos tftulos face a 
toda a informa9ao disponfvel, independentemente do facto de esta ser publica 
ou nao. 

Na pratica tem-se realizado dois tipos de testes: 

1) Testes que tern por objectivo ver se os rendimentos em excesso 
resultam directamente da existencia de informa<(ao confidencial. 
Dado que a informa9ao nao publica e de diffcil identifica9ao, estes 
testes estudam a performance do investimento de indivfduos ou 
de grupos que podem ser considerados numa posi9ao de detem~ 
9ao ou posse de informa9ao confidencial. Para o efeito, todos os 
investidores que detem mais do que uma determinada percenta
gem dos tftulos existentes, que estao a urn nfvel de gestao sufi-

(20) A este prop6sito veja-se o trabalho apresentado no Boletim Trimestral da BVL, de Se
tembro de 1994. Note-se ainda que o trabalho empfrico nesta area analisa tambem o efeito da 
distribuic;:ao de dividendos e aumentos de capital por subscric;:ao nao publica (right issues). 
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cientemente alto (par exemplo, directores) au que tern (potencial) 
acesso a valiosa informagao privada sao considerados insiders. 
lnstituig6es como fundos de investimento au fundos de pens6es 
sao as que mais atengao tern merecido par parte dos trabalhos 
de investigagao (sendo a performance das suas carteiras avalia
da); e 

2) Testes que tentam analisar a performance de alguns dos mais im
portantes participantes do mercado. As orientag6es fornecidas pelos 
analistas de tltulos sao levadas em linha de conta e analisadas. 

4 - Outros testes de eficiencia: 
4.1- Testes de volatilidade.- Alguns trabalhos utilizam medidas de 

variancia au volatilidade dos pregos dos activos para contestar «modelos sim
ples de eficiencia do mercado». Par exemplo Shiller {1981) desenvolve e ex
plora intervalos de volatilidade para as pregos dos activos em fungao da variancia 
de elementos crfticos do conjunto de informagao, enquanto testes de eficiencia 
do mercado. 

A estrutura do modelo de mercados eficientes considerado, que no fundo 
e urn modelo de pregos, e o seguinte: 

Pjr= L f+1Er(dt+k) = Er<Pjr) (21
), 0 < "(< 1 

k=O 
onde: 

Pit e o prego do titulo j no momenta t; 

pj1 = :Lf+1dM+k e o prego racional ex-post au previsao perfeita, nao co
k=O 

nhecido no momenta t; 
~.t+k e o dividendo do titulo j no momenta t + k; 
E1 e a expectativa matematica (au operador de valor esperado) condicio

nado a informagao no momenta t, e 

y e urn factor de desconto, y = - 1
- onde r e a taxa de desconto (cons- · 

tante) (22). (
1 

+ r'J 

0 modelo de avaliagao estabelece que o prego real de uma acgao no infcio 
do perfodo t iguala o valor actual da expectativa racional (au previsao optima) 
dos dividendos reais futuros, descontados par uma taxa de desconto real cons
tante, au seja, Pit e o valor esperado condicionado a toda a informagao dispo
nfvel no momenta t de pj1• Pit e a previsao perfeita de pj1• 

(21) A obtem;:ao deste resultado deve-se a Samuelson (1973) «Proof that Properly Discounted 
Present Values of Assets Vibrate Randomly», Bell Journal Econ., Autum 1973, 4 (2), pp. 369-374. 

(22) A taxa de rendimento de comprar o titulo no memento t e vende-lo no memento t + 1 

e PJ,t•'- Pit+ q, e 0 modele goza da propriedade E(PJ,t•' -Pit+ q,) = r. 
~ ~ 

174 



No entanto nao e de estranhar supor que os preyos dos tftulos sao forte
mente influenciados por caprichos (fads) ou por ondas optimistas ou pessimis
tas da «psicologia do mercado», que fogem ao espartilho do modelo. Espora
dicamente defende-se que os Indices de preyos parecem demasiado volateis 
para que esse comportamento possa realisticamente ser atribufdo a qualquer 
nova informayao (por exemplo, Shiller (1981) considera que o declfnio do mer
cado de capitais no perfodo 1929-1932 nao pode ser analisado em fun«fao dos 
dividendos futuros). 

Neste contexto aparecem os testes de volatilidade na base dos quais es
tao desigualdades da variancia induzidas pelo modelo de preyos e obtidas a 
partir: · 

1) Das restri«foes de igualdade entre variancias e covariancias impos
tas pelo modelo; 

2) Das restriyoes de desigualdade relativamente as variancias e 
covariancias derivadas da matriz de variancias semidefinida positi
va; e 

3) Da hip6tese de estacionariedade dos processos aleat6rios. 

As desigualdades habitualmente testadas sao: 

1) cr(p1) :5: cr(p;)- poe um limite ao desvio padrao de p1 em fun«fao 
do desvio padrao de p;; 

2) cr(p1+1 - p1) :5: _
0
;:}.- poe urn limite ao desvio padrao de (p1+1 - p1) 

-v2r 

em fun«fao de df. 

3) G(p1 + 1 - P) < o~,) p1ie um limite ao desvio padrtio de (p1 + ,-P) 
2r3 

(1 +2ry 

em fun«fao do desvio padrao de (d1+1 - d1). 

As vantagens da utilizayao destes testes relativamente aos testes de re
gressao em geral derivam da sua melhor capacidade. de incorporar os capri
chos do mercado ou desalinhamentos dos dados mas tambem da sua simplici
dade e robustez. A originalidade reside nisso mesmo pois a questao da 
racionalidade nao e posta em termos de regressao mas em termos da 
volatilidade das realizayoes. Alguns trabalhos empfricos tern constatado que as 
desigualdades nao se verificam levando a rejeiyao do modelo. 

4.2- Testes dos mode/as de equilibria do mercado. - Os testes de efi
ciencia assumem muitas vezes a forma de testes dos modelos de avaliayao de 
activos financeiros (ou modelos de equilfbrio). A ambiguidade quanto a causa 
de algumas anomalias (que veremos de seguida) e portanto de uma possfvel 
ineficiencia do mesmo justifica uma revisao desses testes. 

Essencialmente, estes testes analisam o modelo CAPM e modelo APT, 
utilizados na maior parte do trabalho empfrico (que aqui nao desenvolvemos), 
mas tambem modelos mais simples como o modelo de mercado. 
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IV- Anomalias do mercado 

E numerosa a quantidade de trabalhos emplricos que suportam a hip6te
se de mercados eficientes nas suas tres variantes. No entanto, desde M apro
ximadamente uma decada que urn crescendo de aparentes irregularidades tern 
sido registado (23). Estas tomam habitualmente a forma de uma rela~tao signifi
cativa (e diffcil de explicar) entre os rendimentos das ac~t6es e algumas varia
veis bern conhecidas como por exemplo a dimensao da empresa,. b dia da se
mana, os dividendos, etc. Nao pondo em causa a forma como os pre~tos 
respondem a informa~tao estes resultados tern desafiado a explica~tao econ6mi
ca racional e a visao da maier parte dos investigadores sabre o mercado de . 
ac~t6es. 

De alguma forma a evidencia e sintoma de incapacidade de pelo menos 
urn de dais factores: 

Do modele de equilibria (ou modele de avalia~tao de actives) particular; 
Dos testes escolhidos para analisar as hip6teses. 

Nesta sec~tao exp6em-se e desenvolvem-se as principais anomalias. 

Sazonalidade 

1 - 0 efeito de fim-de-semana. - Analisando o processo gerador dos ren
dimentos das ac~t6es para os Estados Unidos da America, French (1980) che
ga a conclusao que o rendimento esperado nao e constante ao Iongo da se
mana verificando-se que o rendimento de segunda-feira e negative e mais baixo 
do que o rendimento media de qualquer outre dia. Este resultado, posterior
mente corroborado por outros estudos, tern sido explicado atraves do genera 
de informa~tao (normalmente desfavoravel) habitualmente difundida durante o fim-
-de-semana. · 

2- 0 efeito de tim de ano. - No seguimento de outros trabalhos, 
Gultekin e Gultekin (1983) regista que a sazonalidade mensal ja observada 
nos Estados Unidos da America tambem esta presente nos Indices dos prin
cipais palses industrializados. Esta traduz-se pela existencia de rendimentos 
extremamente elevados no mes de Janeiro. Para alguns investigadores esta 
sazonalidade deve-se a que e denominada por hip6tese tax-loss selling, que 
defende a existencia de uma pressao, no sentido da baixa, sabre os pre~tos 
daquelas ac~t6es que desceram durante o ano, a medida que os investidores 
tentam realizar as suas perdas com vista a diminuir os resultados liquldos 
sujeitos a impasto (ou materia colectavel). Assim, observam-se rendimentos 
excepcionalmente elevados na passagem do ano fiscal (24). 0 efeito fim de 
ano e ainda considerado por alguns como uma consequencia da dissemina
~tao de urn grande conjunto de informa~tao fornecida pelas empresas no final 
do ano fiscal. 
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0 efeito dimensao 

As firmas com uma capitalizar;ao bolsista baixa parecem originar rendimen
tos acima dos que sao garantidos pelo modelo de avalia9ao de activos CAPM. 
Esta foi a conclusao a que chegaram alguns investigadores, nomeadamente Keim 
(1983), confirmada por trabalhos posteriores. Uma rela9ao negativa ou inversa 
entre rendimentos anormais ou excepcionais e a dimensao da empresa parece 
existir. A constatar;ao· deste efeito tamanho originou grande investigar;ao sabre 
possfveis explicar;oes do mesmo pois a sua persistencia levaria a conclusao de 
ineficiencia do mercado. 

Alguns autores puseram em relevo a estimar;ao dos betas (25) que entram 
no calculo dos rendimentos de equilfbrio, outros questionaram a medida do ren
dimento para diferentes acr;oes (isto e, acr;oes representativas de empresas com 
diferentes dimens6es), outros ainda destacaram os custos de transacr;ao como 
factor a levar em conta para explicar o efeito tamanho. 

0 efeito sobrerreacgao de curto prazo 

Este efeito constatou-se quando tecnicas estatfsticas mais potentes reve
laram que o mercado tende a sobrerreagir no curto prazo (26). 

IV - Conclusao 

Os resultados mais recentes da investigar;ao sobre a eficiencia do merca
do de capitais e sobre os modelos de avaliar;ao de activos podem ser conside
rados um pouco desconcertantes. No entanto, a consciencia da existencia de 
problemas nao deve constituir um impedimenta para a feitura de trabalhos 
empfricos sobre o mercado portugues. Se o objectivo deste trabalho foi de sis
tematizar;ao daquilo que se tem feito nesta area, a investigar;ao futura tera 
certamente como preocupar;ao algumas aplicar;oes ao mercado portugues. 

(25) V. Garcia (1992), p. 85, e Escalda (1993), que critica a utiliza9ao do modelo de mer
cado para estimar os betas quando se esta perante mercados ilfquidos como e o portugues. 

(26) V. Garcia (1992), p. 86, para maior detalhe. 
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