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Resumo: O presente artigo compara e testa a aplicação do modelo de três fatores de Fama French 

para o mercado financeiro brasileiro. O modelo adiciona duas variáveis ao já conhecido CAPM: 

tamanho da empresa e índice book-to-market. A formação das carteiras se deu pelo método de 

minimização da variância de Ward. Utilizou-se três métodos para estimação, Mínimos Quadrados 

Ordinários, ARCH (1) e GARCH (1,1), sendo os dois últimos utilizados devido à verificação de 

problemas típicos de séries financeiras, como a heterocedasticidade. A maioria dos parâmetros se 

mostrou significativa em todas as modelagens. Apesar disso, foi feita uma comparação dos 

métodos, utilizando a soma dos erros quadráticos médios de cada um. O modelo auto-regressivo e 

heterocedástico ARCH (1) se mostrou como melhor modelagem para o modelo Fama French no 

mercado brasileiro para a amostra em questão, uma vez que sua previsão para a amostra ex-post 

errou menos que as outras. A amostra ex-ante utilizada compreende-se entre julho de 2004 e julho 

de 2014. Palavras-chave: Fama French. GARCH. ARCH. Efeito tamanho. Efeito valor contábil e 

de Mercado. Eficiência de mercado. 

 

Abstract: This study applies the Fama French three factors model to the Brazilian financial market. 

This model adds two explanatory variables to the traditional CAPM model: company size and book-

to-market index. The portfolios were formed by minimizing the variance through the Ward method. 

We used three methods in our estimations: OLS; ARCH (1) and GARCH (1,1), the last two being 

used due to the verification of typical problems on financial series, such as heteroscedasticity. Most 

parameters were significant in all models. Nevertheless, a comparison of the methods was 

performed using the sum of the mean squared errors. ARCH (1) proved to be better for modeling 

Fama French model in the Brazilian market for the sample in question, since its forecast for the ex-

post sample erred less than the others. The ex-ante sample comprises July 2004 to July 2014. 

Keywords: Fama and French model. ARCH. GARCH. Size effect. Book to market effect. Market 

efficiency.
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1. Introdução 

 

Recentemente, muitos estudos econométricos para modelagem de séries financeiras tem sido 

realizados no Brasil (ver, por exemplo, Lucena e Pinto, 2008; Securato e Málaga, 2013; Chague, 

2007; Argolo, Leal e Almeida, 2013). Em todos eles são debatidas as particularidades destas séries 

financeiras e suas implicações para a modelagem estatística. O presente artigo dialoga com essa 

emergente bibliografia brasileira sobre o tema, utilizando novo ferramental para dados recentes do 

mercado acionário brasileiro.  

 Este artigo revisita a viabilidade do modelo proposto por Fama e French (1996) para o 

mercado financeiro brasileiro, porém com alguns avanços metodológicos em relação à literatura 

existente. A série utilizada se refere às cotações de todas as empresas listadas na BM&F/Bovespa 

no período compreendido entre julho de 2004 e setembro de 2014, sendo os três últimos meses 

tratados como uma amostra ex-post. Como proxy de ativo livre de risco utilizou-se a rentabilidade 

do CDI, e como proxy de mercado trabalhou-se com a rentabilidade do índice Ibovespa, em linha 

com Argolo, Leal e Almeida (2013). Foram formadas anualmente 25 carteiras utilizando o valor de 

mercado da empresa e índice book-to-market, através do método Ward de formação de clusters. 

Esse procedimento é diferente ao adotado por Fama e French (1996), os quais dividiram carteiras 

arbitrariamente por quintis, e também por Lucena e Pinto (2008), que apesar de também terem 

utilizado o método Ward, não usaram uma formação anual. 

 O artigo se divide em quatro seções, em adição a essa introdução. Na seção 2, apresentamos 

uma breve revisão de literatura, onde são expostos os estudos desenvolvidos previamente no Brasil 

a respeito da modelagem em questão. Na seção que se sucede descreve-se a metodologia de 

trabalho, bem como as variáveis utilizadas e os dados da amostra. Na seção 3 são formados os 

clusters conforme metodologia proposta, e apresentadas as estimações (MQO, ARCH (q) e 

GARCH (p,q)), e testes de resíduos e de especificação. A última seção apresenta as conclusões do 

trabalho, com a interpretação dos resultados encontrados, e comparação dos diferentes métodos. 

2. Revisão da literatura 

O modelo proposto por Fama e French (1996), em um estudo que conduziram com dados do 

mercado americano para descrever o retorno do mercado ações, se tornou um benchmark para a 



3 

 

 

decomposição dos retornos de carteiras. O modelo acrescenta dois fatores (tamanho da empresa
4
 e 

índice book-to-market) ao tradicional modelo CAPM, o qual possui apenas o beta como parâmetro 

do prêmio de risco do mercado.  

No caso do Brasil, Securato e Málaga (2013) aplicaram o modelo de Fama e French para 

ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1995-2003, e concluíram que o 

modelo era mais explicativo que o CAPM no que diz a respeito aos retornos das ações, e que todas 

as variáveis eram significativas na regressão. O prêmio pelo tamanho da empresa encontrado foi 

negativo, levando à conclusão que no mercado nacional as grandes empresas oferecem retornos 

superiores relativamente às menores. Tal conclusão se opõe aos resultados encontrados no mercado 

americano por Fama e French, onde empresas menores tendem a dar maiores retornos. Resultado 

similar ao encontrado por Chague (2007), que fez um estudo para os mercados americano e 

brasileiro. 

Argolo, Leal e Almeida (2012) também chegaram a conclusões semelhantes a Securato e 

Málaga (2013). Também usando dados para o Brasil, no período 1995-2007, os autores concluíram 

que o modelo de fato tem maior poder explicativo do que o CAPM, de fator único, apesar de não ter 

sido constatado vantagem em utilizar o multifatores, pois os parâmetros não se mostraram 

significativos em todos os testes. Além disso, os parâmetros para o tamanho da empresa e seu índice 

book-to-market foram elevados, gerando dúvidas acerca da sua capacidade de estimativa razoável. 

O parâmetro beta foi o único que se mostrou significativo em todos os testes. Os autores 

concluíram, então, que a estimação do modelo de três fatores no Brasil parece ser problemática, 

devido a amostra (pequena e instável, com pouca liquidez) ou o método de cálculo utilizado. 

Securato e Rogers (2009) compararam a eficiência de três modelos para a estimação dos 

retornos esperados das ações cotadas na BMF&Bovespa: 1) a versão Sharpe-Litner-Mossin do 

CAPM; 2) o modelo 3-Fatores de Fama e French (1993); 3) e o Reward Beta Model, de Bornholt 

(2007). Foram utilizados dois períodos de amostras ex-ante 1995-2001 e ex-post 2001-2006. Os 

resultados tenderam a apoiar o modelo de três fatores (Fama e French) para explicar retornos 

futuros no mercado brasileiro, apesar disso o parâmetro que capta o efeito do prêmio book-to-

market não se apresentou significativo. Sugerindo, então, que o modelo ideal para o mercado 

brasileiro seria um modelo de dois fatores (beta), que capta o prêmio do mercado e o parâmetro que 

representa o efeito do tamanho da empresa. 

                                            
4
 Alguns estudos, como o conduzido por James, Dušan e Marko (2013), apontam que o modelo de Fama e French, 

quando aplicado a países emergentes, perde o poder de explicação da variável tamanho da empresa. 

http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Mramor%2C+Du%C5%A1an%22&type=Author&limit=20
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Afim de adaptar melhor o modelo Fama French para o mercado brasileiro, Lucena e Pinto 

(2008), propuseram um estudo de avaliação e teste de uma modificação do modelo, considerando as 

particularidades do mercado brasileiro. O estudo utilizou como base a formação de carteiras através 

da análise de clusters, diferente ao modelo Fama French de quintis. Foram utilizados dados de 205 

ações negociadas na BOVESPA, no período de 1994 a 2004. Os autores realizaram uma 

modificação no modelo original, partindo da verificação de problemas do modelo Fama French que 

precisariam de correções, como a heterocedasticidade e a autocorrelação. Foi então incorporado os 

parâmetros dos métodos ARCH e GARCH. Os resultados apontaram que a metodologia auto-

regressiva e heterocedástica melhora o modelo original de Fama e French (1993), quando aplicados 

ao mercado de ações brasileiro.  

Barbedo, Araújo e Rayes (2010), questionaram se o modelo Fama French ainda estaria 

explicando os retornos dos ativos brasileiros com base nas características das empresas. O trabalho 

investigou se o modelo, aplicado a carteiras com ponderações variáveis, ainda é capaz de explicar o 

retorno dado, uma vez que houve uma quebra estrutural após a crise de 2008. Para análise, o estudo 

avaliou tanto as ações individuais quanto carteiras de ações. Foram encontradas evidências de que 

os dois fatores do modelo Fama French, SMB (tamanho) e HML (razão entre valor contábil e valor 

de mercado), não estariam explicando os retornos no mercado brasileiro, contradizendo os 

resultados anteriores na literatura. Apesar disso, o prêmio de mercado ainda explica o retorno das 

carteiras. A possível explicação é a quebra estrutural ocorrida em 2006 quando há aumento 

significativo na liquidez do mercado. Barbedo, Araújo e Rayes (2010) inferem que deve haver 

outros fatores que expliquem os retornos das carteiras. 

 

3. Metodologia 

 

Muitos são os modelos existentes para explicar o excesso de retorno de diferentes ativos, entre os 

mais comuns estão Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), Ross, Westerfield e Jaffe 

(1995). O modelo proposto por Fama e French, é na verdade um avanço com relação aos demais, 

pois não se restringe tão somente ao Beta (β) do CAPM e nem somente ao Beta (β) com o tamanho 

da empresa como sugerido por Ross, Westerfield e Jaffe (1995). Segundo Fama e French o mercado 

apresenta um sério viés em seus retornos, e este fato reforça a hipótese de que é possível traçar 

estratégias específicas para obter retornos acima do retorno médio do mercado. O modelo, em 

resumo, se trata da junção dos pré-existentes com uma nova variável explicativa para o excesso de 

retorno, índice book-to-market (valor contábil / valor de mercado).  

O modelo pode ser descrito como: 
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    (1) 

Onde, 

é o retorno do ativo livre de risco (no caso será utilizada como proxy o índice da 

caderneta de poupança); 

 é o retorno médio de mercado; 

 é o prêmio de mercado;  

SMB é a variável que representa o tamanho da firma, formada através da diferença entre a 

carteira formada pelas empresas menores menos a carteira das empresas maiores, denotado por 

Small Minus Big;  

HML é a variável book-to-market, composta pela diferença entre as carteiras das empresas 

de alto índice book-to-market menos as de menor índice, denotado por High Minus Low; 

,  e  são os parâmetros da sensibilidade do retorno em relação as variáveis do modelo 

e  é o resíduo da equação referente a carteira . Supõem-se que . 

Os testes feitos no estudo de Fama e French mostraram que os retornos das ações de 

empresas pequenas tende a ser maiores que os retornos das grandes empresas (SML), os retornos de 

ações de empresas de alto índice book-to-market tendem ser maiores que os retornos da de baixo 

índice (HML) e o retorno do mercado também é positivo. Os fatores no estudo se encontraram 

quase totalmente ortogonais entre si, e se mostraram significativos no modelo. 

Fama e French (1998), afim de verificar a aplicação de seu modelo, realizaram um teste em 

doze países. O modelo CAPM nestes mercados não teve explicação para o prêmio de risco de 

mercado. Já o modelo de dois fatores proposto por Fama e French capturou esse efeito, que mostrou 

ser de grande potencial. Os dois fatores adicionais de seu modelo seriam variáveis que antecipam 

mudanças na conjuntura de oportunidades dos investidores nesse mercado. 

Para montar os fatores SMB e HML, descritos acima, serão formadas diferentes carteiras de 

acordo com suas características pelo método Ward de formação de clusters. Inicialmente segue-se o 

procedimento proposto por Fama e French (1996): com as mesmas quantidades de ações, vinte e 

cinco, pelo critério tamanho (valor da ação multiplicado pelo número de ações), cinco carteiras, 

sendo as firmas menores valores no grupo 1 (Small) e as maiores no 5 (Big). Posteriormente as 

ações são divididas em outros cinco grupos pela razão entre o valor de contábil e o valor de 
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mercado (VC / VM). Não serão utilizadas empresas com a razão de VC /VM negativa. O fator 

prêmio de risco do mercado, será formado simplesmente pela diferença entre o retorno médio da 

carteira de mercado menos o retorno médio do ativo livre de risco, neste estudo, será o índice do 

CDI como proxy. 

Os retornos mensais de cada carteira correspondem ao retorno mensal médio das ações 

correspondentes às empresas:  

     (2) 

Onde: 

: é o retorno mensal médio da carteira no mês  

: é o retorno mensal de uma ação da carteira  no mês  

: é o número de ações na carteira  

 

As ações são, a cada ano, reclassificadas. Assim, o resultado é a formação de cinco grupos 

de VC/VM e cinco em tamanho da firma anualmente. Combinando os dez grupos formados se 

resultará em vinte e cinco carteiras constituídas:  onde  varia de 1 à 5 representando a 

divisão das empresas por tamanho, sendo 1 o grupo de empresas de menor tamanho e 5 as de maior 

tamanho; e  varia também de 1 à 5, sendo 1 de menor índice book-to-market e 5 de maior índice. 

Abaixo as equações para cálculo das variáveis SMB e HML, como Argolo, Leal e Almeida (2012) 

descrevem em seu trabalho. 

 

      (3) 

 

      (4) 

: é o número conjuntos de carteiras válidas no ano  

  

São utilizados dados mensais, do período de junho de 2004 a julho de 2014 de todas as 

ações listadas em bolsa (BM&F/BOVESPA) no período. As empresas financeiras foram excluídas 

da amostra, devido ao seu alto grau de endividamento. Utiliza-se a cotação do último dia de cada 

mês para análise. Para calcular os retornos mensais das ações será usada a seguinte fórmula: 

     (5) 
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 é o preço da ação no período  

 é o preço da ação no mês anterior 

Os dados foram colhidos do software Economática e a formação dos clusters foi realizada 

no software IBM SPSS na versão 22, pelo método de Ward utilizando a distância euclidiana 

quadrática, já para estimação e testes será utilizada o software Stata na versão 12. 

Testa-se posteriormente o modelo utilizado. São testadas as significâncias das três variáveis 

propostas utilizando a amostra do mercado brasileiro. Também são realizados testes de 

autocorrelação de Durbin-Watson, heterocedasticidade, de White, resíduos ARCH, por ARCH LM 

e Ramsey para especificação do modelo. Espera-se encontrar significância em todos os parâmetros 

para que possa comprovar a eficácia do modelo aplicado ao caso brasileiro. É esperado que se 

encontre, também, não-normalidade na amostra, algo comum para uma base de dados do mercado 

financeiro, uma vez que a variância dessas séries é alta, alargando as caldas da distribuição. 

Como dito anteriormente, os clusters são formados anualmente sempre no mês de julho, 

com base nos dados de valores de mercado e índice book-to-market do mês de junho. Empresas 

com índice book-to-market negativo foram eliminadas, e para as empresas que possuíam mais de 

uma ação, perpetuou-se apenas a de maior índice de negociação no mês base. 

A formação dos clusters (carteiras) se dá de maneira diferente ao proposto por Fama e 

French, utilizando-se o método de Ward, agrupando as ações em carteiras de forma a reduzir a 

variância das mesmas e não apenas arbitrariamente. Diferentemente de Lucena e Pinto (2008), a 

carteira será formada anualmente, e não somente no início da amostra utilizada. 

Na próxima seção serão apresentados os clusters formados e resultados preliminares da 

amostra junto aos resultados dos testes de heterocedasticidade (White), de resíduos, para 

determinação do modelo, de Ramsey para especificação incorreta do modelo e ARCH LM para 

resíduos ARCH. Para comparação dos métodos econométricos utilizados para regressão do modelo, 

serão apresentados a soma dos erros quadráticos médios de cada método, como realizado também 

no trabalho de Balaban, Bayar e Faff (2004), para a determinação do melhor modelo. Por final as 

conclusões serão apresentadas com base nos resultados encontrados. 

 

4. Resultados 
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Nas tabelas que se seguem abaixo, tem-se respectivamente o número de ações presentes em cada 

uma das 25 carteiras, a média de tamanho das empresas nas carteiras e a média de índice book-to-

market ao longo dos 10 anos analisados. Pode-se notar que em alguns anos, algumas carteiras não 

tiveram ações em sua composição, portanto não puderam ter seus retornos esperados estimados 

devido à falta de dados de rentabilidade, pois não haveria ações em sua composição. 

 

Tabela 1- Número de ações presentes em cada carteira anualmente 

Book-to-market Tamanho 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 17 9 10 16 9 6 18 38 43 66

1 2 7 8 4 6 5 1 2 21 27 30

1 3 8 7 11 5 4 3 3 5 8 6

1 4 3 4 2 1 5 2 1 2 4 5

1 5 12 9 1 0 1 0 1 2 7 6

2 1 22 16 24 21 30 21 29 42 53 36

2 2 0 9 12 8 14 15 7 20 15 9

2 3 0 6 4 4 4 10 2 6 7 3

2 4 2 2 4 2 4 2 0 0 1 1

2 5 0 7 10 4 11 7 2 4 3 2

3 1 19 16 25 49 29 21 46 15 25 44

3 2 1 3 3 6 12 8 14 5 1 4

3 3 2 3 5 1 6 5 5 0 3 3

3 4 0 1 0 2 5 4 1 1 2 0

3 5 0 0 0 8 0 2 4 2 0 2

4 1 16 10 8 16 21 27 24 31 27 27

4 2 0 3 0 4 8 9 4 8 1 5

4 3 0 1 1 1 2 5 1 1 0 0

4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

4 5 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2

5 1 10 12 15 33 41 62 64 54 36 20

5 2 0 1 1 3 2 5 7 4 1 1

5 3 0 0 0 1 4 3 1 2 1 0

5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

5 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Tabela 2 - Média de tamanho das ações que compõe cada carteira anualmente (mil R$) 
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Book-to-market Tamanho 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 829225 266345 714681 1840030 1151492 691503 2675270 1882291 1575943 2084093

1 2 3247183 1984004 3930509 8764007 4414361 5469622 9347158 7476020 6423385 7806123

1 3 6865314 4830294 10232141 18610918 9436299 12541062 24955196 23420888 11561899 18585668

1 4 10472443 10391662 20299537 24868726 18708195 26791180 48919350 34869728 21530777 30732081

1 5 45749154 48183438 99190505 N/A 77099826 N/A 68951051 114766808 61466823 116792367

2 1 705147 291691 919646 2859627 1207369 866182 2663208 1688792 1448992 1452336

2 2 N/A 1790279 3596865 10181229 4874417 3785077 11569680 7711260 6368187 8323425

2 3 N/A 5429231 9983333 18742681 9517800 10408596 22620263 22241664 12938819 19364071

2 4 10944303 10565517 21991094 26710586 24289693 24796296 N/A N/A 19990982 25286024

2 5 N/A 47513777 90816036 176059613 158163739 133080075 149951354 169167485 87436425 58872205

3 1 525810 268286 634300 2119327 1163771 1048271 1945858 1671014 1321279 1091480

3 2 4058333 1471545 4206792 9165946 4258162 3774601 9829044 8390267 8377036 7088862

3 3 6312384 5123983 9070219 18091122 10636030 9728228 23968351 N/A 11044000 18816975

3 4 N/A 10974685 N/A 28946710 21412828 26716683 38795718 31860165 21048942 N/A

3 5 N/A N/A N/A 93529778 N/A 150315781 133394031 77539996 63769048 111476578

4 1 233772 173454 345005 1197546 999208 710065 1752008 1102873 816664 767640

4 2 N/A 1309494 N/A 11025175 5186849 3502346 11447388 10400477 4538623 7036288

4 3 N/A 6462436 8890802 18853094 11034916 9333398 29720551 24145536 N/A N/A

4 4 N/A N/A N/A N/A 24133447 31551231 N/A N/A N/A N/A

4 5 28458584 N/A N/A N/A N/A 63021306 327461682 237877323 171196997 132765752

5 1 185226 69406 191260 629183 780189 569645 979773 744930 442419 214984

5 2 N/A 1451689 3016405 11368723 3863771 3276931 11145093 8577356 7911633 7874761

5 3 N/A N/A N/A 16433504 12249637 8925630 24596298 18986274 9386690 N/A

5 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35730048 35523722 23562514 N/A

5 5 N/A 29321038 40556662 48531969 45749111 41206731 91976628 N/A N/A N/A  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Tabela 3 - Média de índice book-to-market das ações que compõe cada carteira anualmente 

Book-to-market Tamanho 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 0,548 0,308 0,141 0,105 0,103 0,074 0,137 0,256 0,307 0,388

1 2 0,354 0,335 0,200 0,128 0,149 0,057 0,091 0,218 0,296 0,348

1 3 0,399 0,272 0,183 0,101 0,091 0,088 0,072 0,184 0,291 0,286

1 4 0,591 0,234 0,203 0,099 0,123 0,069 0,172 0,160 0,339 0,224

1 5 0,491 0,348 0,251 N/A 0,168 N/A 0,173 0,189 0,191 0,279

2 1 1,064 0,821 0,502 0,246 0,341 0,400 0,327 0,521 0,706 0,775

2 2 N/A 0,789 0,469 0,230 0,323 0,378 0,318 0,515 0,767 0,810

2 3 N/A 0,779 0,532 0,229 0,333 0,382 0,281 0,541 0,771 0,711

2 4 0,995 0,736 0,417 0,278 0,287 0,405 N/A N/A 0,629 0,820

2 5 N/A 0,690 0,419 0,266 0,330 0,375 0,311 0,480 0,673 0,727

3 1 1,738 1,438 1,093 0,393 0,513 0,639 0,562 0,742 1,096 1,163

3 2 1,829 1,287 0,974 0,419 0,509 0,655 0,561 0,749 1,020 1,224

3 3 1,839 1,448 1,020 0,429 0,535 0,597 0,610 N/A 1,110 1,186

3 4 N/A 1,139 N/A 0,369 0,504 0,657 0,580 0,829 1,080 N/A

3 5 N/A N/A N/A 0,378 N/A 0,601 0,549 0,758 1,104 1,077

4 1 2,988 2,449 1,801 0,695 0,694 0,861 0,845 0,980 1,477 1,900

4 2 N/A 2,309 N/A 0,664 0,720 0,875 0,774 1,008 1,523 1,759

4 3 N/A 2,070 1,539 0,736 0,660 0,875 0,832 0,941 N/A N/A

4 4 N/A N/A N/A N/A 0,634 0,829 N/A N/A N/A N/A

4 5 4,254 N/A N/A N/A N/A 1,011 0,751 1,063 1,394 1,587

5 1 14,529 8,680 5,030 1,404 1,310 1,699 1,733 1,852 3,332 5,425

5 2 N/A 7,186 3,625 1,031 0,908 1,191 1,220 1,553 2,726 5,628

5 3 N/A N/A N/A 0,885 0,997 1,346 0,992 1,413 1,860 N/A

5 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,444 2,691 4,087 N/A

5 5 N/A 4,427 3,032 2,441 2,441 2,686 1,017 N/A N/A N/A  
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Primeiramente, para confirmarmos a necessidade da utilização do método ARCH/ GARCH 

no modelo, foi realizada uma regressão simples pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários, 

com posterior aplicação dos testes de heterocedasticidade e de resíduos ARCH. Os mesmos podem 

mostrar que o método mais simples (MQO) não traria resultados tão satisfatórios como seria com 

ARCH / GARCH, devido à não captura do efeito de correlação do erro e/ou variância. 

 

Tabela 4 - Estimação por MQO do modelo Fama French 

c11 c12 c13 c14 c21 c31 c32 c41 c51

0,895(0) 1,192(0) 0,712(0) 1,123(0) 0,866(0) 0,883(0) 0,929(0) 0,801(0) 0,978(0)

0,982(0) 0,362(0,001) 0,118(0,108) 0,027(0,808) 0,484(0) 0,528(0) 0,125(0,143) 0,596(0) 0,766(0)

0,013(0,857) -0,28(0,001) -0,00(0,912) -0,14(0,106) -0,01(0,739) 0,041(0,372) -0,09(0,175) 0,244(0,001) 0,519(0)

-0,00(0,221) -0,00(0,537) 0,005(0,143) -0,01(0,086) -0,00(0,505) -0,00(0,665) 0,004(0,271) 0,006(0,182) 0,006(0,187)

� 

  

  

   

 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Valor dos parâmetros e entre parênteses seu respectivo p-valor 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 Pela estimação por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) em 9 das 25 carteiras elaboradas 

o parâmetro para prêmio de risco de mercado se mostrou significativo ao nível de 5%. Porém, os 

dois outros parâmetros do modelo não tiveram sua hipótese nula rejeitada em todas as carteiras. 

Para o parâmetro de prêmio pelo tamanho da empresa, 6 das 9 carteiras apresentaram estimadores 

significantes à 5%. Para o parâmetro de prêmio pelo índice Book-to-Market, 3 das 9 carteiras 

apresentaram estimadores significantes à 5%. E assim como pressuposto, o intercepto (Cons) não 

foi significativamente diferente de zero em todas as carteiras, como encontrado também por Rogers 

e Securato (2009).  

O resultado corrobora com o questionamento dos pressupostos de eficiência de mercado, 

uma vez que, a partir dos dados usados, foi possível modelar a rentabilidade de carteiras de ações. 

Os coeficientes mostraram que há retorno positivo esperado pelo risco do mercado, e que carteiras 

com empresas menores tendem a ter maior rentabilidade, bem como o prêmio pelo índice book-to-

market se mostrou também positivo, ou seja, carteiras com empresas subvalorizadas (valor de 

mercado menor que valor contábil) tendem a também dar maiores retornos. Apesar disto, não foi 

comprovado o poder de explicação de , então foi dado prosseguimento à estimação por outros 

métodos, que já se provaram eficientes em outros estudos para o mercado brasileiro (ver Lucena e 

Figueiredo, 2008). 

 Em séries financeiras, é de se esperar a presença de erros heterocedásticos, devido à 

volatilidade auto-correlacionada, uma vez que períodos de grandes altas tendem a suceder períodos 
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de grandes quedas, e vice versa. O mesmo ocorre em períodos de leves altas, que tendem a preceder 

períodos de leves quedas. Existem métodos para tratar dados com essa característica, sendo a 

abordagem mais adotada a utilização de modelos auto-regressivos heterocedásticos, GARCH e 

ARCH. Detalha-se os dois mais abaixo. 

 Para verificação de existência de heterocedasticidade, foi efetuado o teste White, no qual 

testa-se a hipótese nula de homocedasticidade ao nível de significância de 5%. O teste se baseia em 

uma regressão auxiliar que utiliza o erro da equação principal ao quadrado como variável 

dependente. Além disso, nas variáveis explicativas se adiciona as mesmas ao quadrado e o produto 

dos pares de todas. Abaixo, segue a equação do teste White: 

  (8) 

     pelo menos um  

Pode-se observar que, ao nível de significância de 5%, bem como de 10%, a maioria dos 

testes apontaram para a presença de erros heterocedásticos nas regressões das respectivas carteiras. 

Também foi realizado o teste de correlação de resíduos Durbin-Watson. É possível ver então que 

como 3 variáveis explicativas não se pode afirmar a presença de autocorrelação. Para avaliar a 

normalidade dos dados foi utilizado o teste Jarque-Bera, o qual apontou para a não normalidade em 

5 das 9 carteiras à 5% de significância. Já para o teste de Breusch-Godfrey LM para autocorrelação 

obteve-se os a maioria das carteiras apontando para a rejeição da presença de autocorrelação serial.  

 Finalmente, como proposto anteriormente, a realização do teste ARCH LM seria 

imprescindível para provável detecção da necessidade de adoção do método ARCH / GARCH para 

o modelo. O resultado não foi como esperado, uma vez que séries históricas financeiras são notórias 

por terem variância correlacionada com a própria variância, épocas de grandes altas tendem a 

presenciar grandes baixas e o inverso também vale. Como pode ser visto abaixo, testando a hipótese 

nula de ausência de resíduos ARCH, analisando o p-valor, a maioria das equações indicaram a 

ausência de resíduos ARCH a um nível de significância de 5% e 10%. 

Tabela 5 – Teste de diagnóstico de modelo 

  c11 c12 c13 c14 c21 c31 c32 c41 c51 

Teste white 0,000 0,093 0,005 0,043 0,650 0,000 0,381 0,848 0,008 

Ramsey  0,145 0,008 0,188 0,057 0,149 0,001 0,098 0,778 0,074 
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Arch LM 0,951 0,214 0,795 0,000 0,158 0,322 0,076 0,322 0,698 

DW 1,898 1,846 1,916 2,144 1,606 2,012 2,104 2,027 1,777 

Breusch-Godfrey 

LM  0,926 0,405 0,645 0,408 0,043 0,865 0,512 0,860 0,457 

Jarque-Bera 0,005 0,002 0,416 0,009 0,680 0,910 0,020 0,000 0,088 

 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 

Apesar dos resultados acima não corroborarem para a presença de resíduos ARCH, será 

dado sequência para a estimação do modelo em ARCH (1) e GARCH (1,1), para avaliação da 

significância de seus parâmetros, assim como fizeram Lucena e Figueiredo (2008). Pelos critérios 

de informação AIC, BIC o q ótimo para a modelagem seria igual a um em todas as carteiras exceto 

na c41. Já para a metodologia GARCH, foi unânime p e q igual a 1 para todas as carteiras. 

 

ARCH (1) 

  (9) 

  (10) 

GARCH (1,1) 

  (11) 

  (12) 

 

Sendo  a adição do método GARCH ao ARCH, o componente da variância condicional à ela 

mesma em t-1, e  o parâmetro já existente no método ARCH do erro condicional, perturbação do 

erro autoregressivo. E  é a variância condicional função do erro da equação principal ( ). 

Tabela 6 - Modelo ARCH (1) 
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c11 c12 c13 c14 c31 c32 c41 c51

0,899(0) 0,904(0) 0,714(0) 1,040(0) 0,851(0) 0,942(0) 0,789(0) 0,979(0)

0,990(0) 0,181(0,019) 0,122(0,089) 0,040(0,668) 0,539(0) 0,238(0) 0,586(0) 0,765(0)

0,011(0,891) -0,23(0,005) -0,00(0,896) -0,12(0,044) 0,048(0,291) -0,13(0) 0,254(0) 0,517(0)

-0,00(0,289) 0,007(0,081) 0,005(0,182) -0,00(0,077) -0,00(0,951) 0,003(0,438) 0,003(0,848) 0,006(0,168)

-0,01(0,898) 0,928(0) -0,03(0,723) 0,315(0,019) 0,219(0,197) 0,471(0) 0,416(0) 0,037(0,723)

0,002(0) 0,001(0) 0,001(0) 0,002(0) 0,000(0) 0,001(0) 0,001(0) 0,002(0)

� 

  

  

� 

� 

 

 

 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Valor dos parâmetros e entre parênteses seu respectivo p-valor 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Partindo para a estimação do modelo em ARCH (1), e analisando os parâmetros e suas 

significâncias, é fácil ver que todas as carteiras com o parâmetro prêmio de risco são significantes a 

5%, 6 de 8 carteiras com o parâmetro pelo tamanho da empresa ao mesmo nível de significância e 5 

em 8 carteiras foram constatados parâmetro de índice book-to-market significantes a 5%. 

 A constante não foi significante em nenhuma das carteiras a 5% e o parâmetro ARCH foi 

significante em 4 das 8 carteiras a 5 e a 10% de nível de significância e positivo na maioria das 

carteiras, indicando que a variância depende positivamente do erro de t-1. A constante da regressão 

auxiliar ARCH se mostrou significante em todas as carteiras. Os três parâmetros do modelo Fama 

French e a constante da regressão auxiliar foram significantes na maioria das carteiras, e o 

parâmetro ARCH do modelo, em metade das mesmas. O parâmetro  permaneceu com seu sinal 

positivo em todas as carteiras, enquanto  variou de sinal, sendo negativo em positivo na metade 

das carteiras, algo que não era previsto e esperado, devido aos valores já encontrados na estimação 

anterior e estudos anteriores do tema.  

Nota-se indícios que esta metodologia possa ser mais eficiente que o MQO, uma vez que o 

parâmetro ARCH foi significante na metade das regressões. Apesar disto, o resultado não nos 

permite afirmar ou contestar a aplicabilidade e eficiência do método para o modelo e amostra em 

questão. 

Tabela 7 - Modelo GARCH (1,1) 

c11 c12 c14 c31 c32 c41 c51

0,860(0) 1,118(0) 1,042(0) 0,830(0) 0,928(0) 0,808(0) 0,895(0)

0,863(0) 0,296(0,007) 0,062(0,542) 0,538(0) 0,310(0) 0,508(0) 0,710(0)

0,015(0,837) -0,30(0) -0,10(0,084) 0,054(0,154) -0,15(0,012) 0,191(0,001) 0,341(0)

-0,00(0,178) -0,00(0,812) -0,00(0,136) -0,00(0,886) 0,002(0,577) 0,001(0,673) 0,004(0,311)

0,071(0,366) 0,152(0,345) 0,308(0,032) 0,260(0,05) 0,141(0,036) 0,570(0) 0,039(0,185)

0,853(0) 0,770(0) 0,330(0,26) -0,57(0,039) 0,797(0) 0,424(0) 0,934(0)

0,000(0,532) 0,000(0,194) 0,001(0,131) 0,001(0,001) 0,000(0,43) 0,000(0,119) 0,000(0,504)

� 

� 

� 
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 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Valor dos parâmetros e entre parênteses seu respectivo p-valor 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Realizando a adição do componente da variância autoregressiva ao ARCH, estima-se então 

o GARCH (1,1) e são encontrados resultados semelhantes. Ao analisar os parâmetros do modelo 

pelo método utilizado, constata-se que 7 de 7 carteiras tiveram o parâmetro de prêmio de risco 

significantes a 5%, 6 tiveram  e 4  significantes a um nível de também 5% de significância. A 

constante não foi significante em nenhuma regressão, e a constante da regressão auxiliar foi 

significativamente diferente de zero em apenas 1 dos 6 casos analisados. Os parâmetros de erro e da 

variância autorregressivos foram significantes em 4 e 6 das carteiras, respectivamente, ao nível de 

significância de 10%, mostrando que a variância depende positivamente da variância e erros 

passados em t-1. Nesta regressão os três parâmetros do modelo se mostraram positivos em 

praticamente todos os casos, confirmando o resultado esperado e obtido pela estimação em MQO. 

Realizando previsões para  nos próximos três meses para a amostra ex-post, que 

corresponde a julho, agosto e setembro de 2014, nas três modelagens utilizadas anteriormente, 

obteve-se o seguinte resultado para as nove carteiras analisadas: 

 

Tabela 8 -Previsões para amostra ex-post por carteira 

Mês c11 c12 c13 c14 c21 c31 c32 c41 c51

MQO jul/14 -0,107 0,007 0,018 0,037 -0,034 -0,042 0,029 -0,056 -0,086

ago/14 -0,087 0,018 0,046 0,070 -0,008 -0,008 0,057 -0,004 0,005

set/14 -0,042 -0,046 -0,035 -0,066 -0,044 -0,048 -0,042 -0,050 -0,080

ARCH jul/14 -0,108 0,029 0,017 0,032 N/A -0,044 0,014 -0,059 -0,085

ago/14 -0,088 0,037 0,046 0,063 N/A -0,011 0,035 -0,005 0,005

set/14 -0,042 -0,025 -0,035 -0,062 N/A -0,045 -0,038 -0,053 -0,080

GARCH jul/14 -0,094 0,016 N/A 0,029 N/A -0,045 0,003 -0,046 -0,075

ago/14 -0,072 0,023 N/A 0,063 N/A -0,012 0,019 0,003 -0,009

set/14 -0,044 -0,039 N/A -0,062 N/A -0,044 -0,036 -0,053 -0,064

Realizado jul/14 -0,030 0,078 0,007 -0,056 -0,013 0,034 -0,089 0,038 -0,069

ago/14 0,138 0,022 0,017 0,130 -0,044 -0,062 0,027 0,000 -0,163

set/14 -0,042 -0,045 -0,035 -0,080 -0,061 -0,084 -0,026 -0,051 0,066  

 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Nota-se que apesar dos modelos terem apresentado parâmetros significativos, os mesmos 

apresentam resultados diferentes para a previsão. Para avaliar tais previsões dos métodos utilizados, 

realizou-se a mensuração dos erros quadráticos médios de cada carteira em cada modelagem. 

Tabela 9: Erros quadráticos e erros quadráticos médios dos métodos utilizados por 

carteira 

c11 c12 c13 c14 c21 c31 c32 c41 c51

jul/14 0,006 0,002 0,000 0,008 N/A 0,006 0,011 0,009 0,000

ago/14 0,051 0,000 0,001 0,004 N/A 0,003 0,000 0,000 0,028

set/14 0,000 0,000 0,000 0,000 N/A 0,002 0,000 0,000 0,021

Média 0,019 0,001 0,000 0,004 N/A 0,003 0,004 0,003 0,017

jul/14 0,004 0,004 N/A 0,007 N/A 0,006 0,008 0,007 0,000

ago/14 0,044 0,000 N/A 0,005 N/A 0,002 0,000 0,000 0,024

set/14 0,000 0,000 N/A 0,000 N/A 0,002 0,000 0,000 0,017

Média 0,016 0,001 N/A 0,004 N/A 0,003 0,003 0,002 0,014

jul/14 0,006 0,005 0,000 0,009 0,000 0,006 0,014 0,009 0,000

ago/14 0,051 0,000 0,001 0,004 0,001 0,003 0,001 0,000 0,028

set/14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,021

Média 0,019 0,002 0,000 0,004 0,001 0,003 0,005 0,003 0,017

Arch

Garch

MQO

 

 onde  número do cluster de tamanho e  número do cluster de índice book-to-market 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

No que tange a precisão na previsão dos três métodos (MQO, ARCH (1) e GARCH (1,1)), 

pode-se notar, através dos erros quadráticos médios, que o método GARCH (1,1) tende errar menos 

que os demais para a explicação de . Ou seja, analisando os erros quadráticos médios dos 

métodos, o que se aproximou mais do realizado foi o GARCH (1,1), uma vez que foi o que 

apresentou o menor erro quadrático médio em cinco das nove carteiras analisadas. Isso sugere que, 

para a modelagem dos três fatores de Fama French para o mercado brasileiro, uma regressão 

GARCH (1,1) teria mais acertos sobre os retornos das carteiras estudadas, apesar de ter sido obtido 

sinais divergentes ao esperado em um dos parâmetros estimados. 

 

5. Conclusão 

 

O trabalho encontrou resultados que questionam a teoria tradicional de finanças, tanto seu 

pressuposto de eficiência de mercado, quanto seu modelo de precificação, o CAPM, que não se 

mostra mais necessariamente o mais eficiente, uma vez que o modelo de três fatores estudado nesta 

pesquisa mostrou existirem outros fatores para a explicação do excesso de retorno das carteiras. 
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O estudo adotou novas metodologias com o objetivo de melhorar os resultados já 

encontrados em estudos anteriores. O grande diferencial visto aqui foi a formulação de carteiras 

anuais pelo método de mínima variância de Ward. O objetivo seria diminuir a variância entre 

grupos, agrupando-os de forma mais homogênea. A outra adaptação realizada ao modelo original se 

deu pela estimação por ARCH e GARCH, uma vez que seria esperado haver variância condicional 

na série financeira. 

Apesar de nenhum dos testes terem apresentado resultados unânimes, muito dos resultados 

foram similares na maioria das carteiras e também de encontro ao que era esperado, como o fato de 

não se rejeitar a hipótese de resíduos heterocedásticos e provável não rejeição da hipótese de que o 

modelo não omite variáveis. O teste Durbin Watson rejeitou autocorrelação na maioria das 

carteiras. 

Após a realização das regressões pelos três métodos utilizados, foi possível constatar que 

para a modelagem Fama French para o mercado brasileiro, o método que apresentou melhores 

resultados na previsão e parâmetros do modelo em sua maioria significativos foi o GARCH (1,1), o 

qual seria o mais adequado para aplicação do modelo ao mercado acionário brasileiro. 
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