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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal testar se os preços do mercado 

acionário brasileiro seguiram um passeio aleatório durante o período de tempo observado, de 

janeiro de 2005 até dezembro de 2016, o que significaria que tal mercado é eficiente na forma 

fraca. Para alcançar tal propósito, foram utilizados os conhecimentos da Teoria de Finanças 

sobre a Hipótese do Mercado Eficiente e a Hipótese do Passeio Aleatório (Random Walk) e 

suas implicações para explicar o comportamento dos preços das ações no mercado brasileiro. 

Os procedimentos metodológicos aplicados foram baseados em regressões lineares do modelo 

autoregressivo de passeio aleatório, com eventuais ajustes para melhor se adequarem aos 

dados, e com aplicação de teste unicaudal à esquerda, baseado na distribuição empírica de 

Dickey-Fuller. A amostra foi composta pelas cotações do índice Bovespa, nas frequências 

diária, semanal e mensal, deflacionadas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os 

resultados mostram que os preços das ações, de fato, percorrem um passeio aleatório em todas 

as frequências testadas, corroborando com a noção de que o mercado acionário brasileiro é 

eficiente na forma fraca. A conclusão do está alinhada com outros trabalhos mais recentes na 

área. 

Palavras-chave: Hipótese de Mercado Eficiente. Passeio Aleatório. Previsibilidade dos 

Preços das Ações, BM&FBovespa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study was to test whether the prices of shares in the Brazilian stock 

market followed a random walk during the sample period, from January 2005 to December 

2016, which would mean that such market is efficient in the weak form. To achieve this 

purpose, we used the knowledge of Finance Theory on the Efficient Market Hypothesis and 

the Random Walk Hypothesis and its implications to explain the behavior of stock prices in 

the Brazilian market. The methodological procedures applied are based on linear regressions 

with the autoregressive random walk model, with adjustments for a better fit the data, and 

with a left-tailed test, based on the empirical distribution of Dickey-Fuller. The sample was 

composed by the Bovespa index, in the daily, weekly and monthly frequencies, deflated by 

the IPCA. The results show that stock prices, in fact, follow a random walk in all frequencies 

tested, corroborating with the notion that the Brazilian stock market is efficient in the weak 

form. The conclusion of the study is in line with other more recent works in the area. 

Keywords: Efficient Market Hypothesis, Random Walk, Predictability of Stock Prices, 

BM&FBovespa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em face à expansão que o mercado de capitais brasileiro tem apresentado nos últimos 

anos, cresceu o número de pesquisas que visam determinar se esse crescimento tem sido 

acompanhado com um aumento simultâneo de algum nível de eficiência de mercado.  

Na literatura de finanças, um mercado é considerado como eficiente quando os preços 

dos ativos negociados refletem totalmente as informações disponíveis nesse mercado. Dentro 

dessa lógica, um mercado eficiente impossibilitaria a predição dos preços pelos participantes 

inseridos nele, pois se assume que não há assimetria informacional entre eles e o ajuste dos 

preços em face às novas informações ocorre de forma automática. 

Essa é a premissa básica da Hipótese de Mercado Eficiente, desenvolvida por Fama 

(1970), onde ele definiu os requisitos para que um mercado seja considerado eficiente e 

elencou três níveis de eficiência: 1) forma fraca; 2) forma semiforte e 3) forma forte, que se 

diferenciam pelo tipo de informação que cada um deles reflete. 

Uma forma de testar a existência de eficiência fraca em um mercado é utilizando o 

modelo de passeio aleatório (random walk), pois esse nível de eficiência assume que os 

preços caminham de forma aleatória ao longo do tempo, visto que os preços correntes 

refletem toda a informação contida nos preços passados, e mudanças nos preços são causadas 

apenas pelo surgimento de novas informações, o que ocorre de forma randômica. 

 

1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos do Trabalho 

 

Portanto, este trabalho apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: os preços das ações 

no mercado brasileiro seguem um passeio aleatório? Para responder a tal pergunta, o objetivo 

principal é testar se os preços das ações negociadas no mercado brasileiro seguem um passeio 

aleatório durante o período de tempo analisado.  O índice Bovespa foi utilizado como uma 

proxy do desempenho do mercado brasileiro. 

Os objetivos específicos se dividem em três: 
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1. Testar, na frequência diária, se os preços das ações no mercado acionário 

brasileiro seguem um passeio aleatório; 

2. Testar, na frequência semanal, se os preços das ações no mercado acionário 

brasileiro seguem um passeio aleatório, e 

3. Testar, na frequência mensal, se os preços das ações no mercado acionário 

brasileiro seguem um passeio aleatório. 

 

1.2 Hipóteses de Pesquisa 

 

Assim como os objetivos específicos, as hipóteses de pesquisa se dividem em três: 

 H1: os preços das ações no mercado brasileiro caminham de forma aleatória na 

frequência diária.  

 H2: idem na frequência semanal, e  

 H3: idem na frequência mensal. 

Este trabalho apresenta mais quatro seções além desta introdução. Na Seção 2 é 

apresentado o referencial teórico sobre a Hipótese de Mercado Eficiente e o Modelo 

de Passeio Aleatório. Na Seção 3 são demonstrados os procedimentos metodológicos 

utilizados para responder o problema de pesquisa. Na Seção 4 são apresentados os 

resultados da pesquisa. A conclusão do estudo e a sugestão para estudos futuros são 

apresentados na Seção 5, seguida pelas referências usadas para a confecção deste 

trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Hipótese de Mercado Eficiente (HME) 

 

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

ativos negociados refletem integralmente e corretamente toda a informação disponível sobre 

eles em qualquer momento analisado no tempo. Logo, os preços só devem sofrer alterações 

quando há o surgimento de novas informações no mercado, e tais alterações ocorrem de forma 

instantânea. Desta forma, nenhum investidor no mercado conseguiria obter lucros anormais 

utilizando apenas as informações disponíveis, visto que todos os outros investidores também 

teriam acesso a tais informações e as usariam para obter maiores lucros, o que faria com que o 

mercado entrasse em equilíbrio. Caso haja algum ativo cujo o preço esteja mal precificado, a 

concorrência entre os vários participantes do mercado para tentar se aproveitar dessa falha 

momentânea faz com que o ativo atinja seu preço certo. 

A figura 1 exemplifica como se comporta um mercado eficiente em relação ao 

surgimento de novas informações e como elas influenciam os preços das ações:

 

Extraída de Ross, Chesterfield e Jaffe (2002). 
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A implicação prática dessa afirmação é que, em média, os investidores que utilizam 

táticas como a análise de tendências de movimentos ao longo do tempo e históricos de preços 

das ações tem tantas chances de obter retornos extraordinários quanto um investidor que 

simplesmente compra e retêm ações para usufruir de seus rendimentos. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) afirmam que: 

1. Como os preços se ajustam de forma automática, não há chances para que investidores 

utilizem as novas informações para obter ganhos maiores que a média; e 

2. As empresas apenas recebem o valor justo de suas ações, que seria o valor dos fluxos 

de caixa futuros das ações trazidos a valor presente de acordo com a taxa de juros 

vigente no mercado. 

Fama (1970) definiu três pressupostos básicos que um mercado deve seguir para ser 

considerado como eficiente: i) não existem custos de transação para a negociação de ações, 

(ii) todas as informações estão disponíveis de forma gratuita e livre para todos os investidores, 

e (iii) todos os participantes concordam com o preço atual das ações, baseada nas informações 

que estão disponíveis no momento. Obviamente essas características não são típicas dos 

mercados que são observados no mundo real, mas isso não implica que tais mercados são 

ineficientes, uma vez que tais condições não suficientes para descrever um mercado eficiente, 

mas não necessárias. 

Quanto maior for um mercado de ações, maior será a sua eficiência, uma vez que, de 

acordo com Fama (1970): 

1. Grandes mercados possuem um número maior de investidores, o que aumenta o 

número de pessoas analisando e precificando as ações de acordo com as informações 

presentes; 

2. Quanto maior o número de participantes, menores serão os custos de transação, pois 

ocorreram mais transações e os custos serão diluídos entre eles; e 

3. O maior número de participantes indica maior demanda por informações, o que 

implica em maior divulgação de informações por parte das empresas e menores custos 

para obtenção de informação. 

Portanto, países emergentes geralmente têm mercados mais ineficientes devido ao 

menor número de participantes; maiores custos de transação e pouca divulgação 

informacional.  

Diferentemente dos pesquisadores que o precederam, Fama especificou o que seria 

“refletir integralmente” as informações disponíveis, uma vez que tal afirmação é 

extremamente vaga e incapaz de ser testada empiricamente. Para isso o autor fez uso de 
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modelos matemáticos como o modelo de “Fair Game” (submartingale) e o modelo de Random 

Walk (passeio aleatório) para definir como a informação do mercado determina o novo preço 

das ações. 

Matematicamente, podemos expressar a hipótese de mercado eficiente da seguinte 

forma: 

                                              (1) 

De forma sucinta, o preço esperado da ação j no período t+1 (      ), é igual ao retorno 

esperado (      ), baseado na informação   , vezes o preço do preço da ação no período atual, 

     

O modelo submartingale considera que a melhor estimativa possível para prever o 

preço futuro de uma ação (      ), baseada na informação t, é o preço corrente (   ). 

O modelo de passeio aleatório afirma que os retornos futuros da ação j, (      ), são 

independentes da informação disponível no mercado no momento t,   . Logo, qualquer 

estimativa para os preços no momento t +1 com base em informações correntes vai resultar 

em falha. 

Para se adequar aos mercados observados na realidade, a eficiência de mercado foi 

divida em três níveis diferentes, onde cada um deles trata dos subconjuntos de informações 

que são refletidas nos preços das ações de um mercado. 

 

2.1.1 Eficiência na Forma Fraca 

Afirmar que um mercado é eficiente na forma fraca implica dizer que os preços das 

ações negociadas nele incorporam totalmente as informações históricas dos preços e retornos 

passados. Esse tipo de eficiência é a menos exigente e mais fácil de se testar empiricamente, 

pois as informações passadas são de fácil obtenção e, virtualmente falando, tem custo zero 

(Fama, 1970).  

Logo, um mercado eficiente na forma fraca inviabiliza a obtenção de lucros anormais 

utilizando as informações sobre os preços passados. Isso implica que a utilização de 

estratégias de investimento que estudam a tendência histórica dos preços para prever as 

cotações futuras são infrutíferas e dispendiosas. 

A forma mais comum para se testar se um mercado é eficiente na forma fraca é através 

do uso do modelo de passeio aleatório que será melhor explorado na próxima parte deste 

referencial teórico. 
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Farias (2009) testou a hipótese de passeio aleatório no mercado acionário brasileiro e 

estadunidense, utilizando os retornos do IBOVESPA e S&P 500 como proxy dos respectivos 

mercados, com dados de frequência diária e semanal observados durante o período de janeiro 

de 2000 até abril de 2008, e constatou que o IBOVESPA segue um caminho aleatório para 

defasagens de 8 a 16 dias, mas não durante períodos menores. 

Sampaio (2012) realizou testes de razão de variâncias para verificar a hipótese de 

passeio aleatório nos mercados brasileiro e estadunidense durante o período de 2000 até 2010, 

e observou que no geral o IBOVESPA segue um passeio aleatório, ao contrário do índice 

Dow Jones. 

Sales (2017) testou a eficiência fraca do mercado brasileiro usando os retornos de 

quinze ações do IBOVESPA em um horizonte de tempo de janeiro de 2000 até maio de 2016, 

encontrando evidências de que apenas os retornos de duas dessas ações seguiam um passeio 

aleatório na frequência diária, enquanto na frequência semanal apenas uma rejeitava a 

hipótese. 

Em face ao desenvolvimento e maior capitalização presente no mercado acionário 

brasileiro nos últimos anos, neste trabalho será testado se o índice Bovespa segue um passeio 

aleatório durante o período de janeiro de 2005 até dezembro de 2016. 

 

2.1.2 Eficiência na Forma Semi-Forte 

Mercados eficientes na forma semi-forte são aqueles em que os preços das ações não 

só refletem todas as informações passadas, mas também novas informações que já estão 

disponíveis publicamente, tais como demonstrações contábeis (balanço patrimonial, relatório 

de auditoria, demonstração do resultado, etc.); divulgação de dividendos; anúncio de emissão 

de ações, etc. Logo, se um mercado não for eficiente na forma fraca, obviamente ele não será 

eficiente na forma semi-forte, pois os níveis de eficiência agregam mais informações que 

devem ser incorporadas nos preços. 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), os testes usados para se testar a existência 

desse tipo de eficiência geralmente se dividem em dois tipos: 

 Estudos de eventos, onde se analisa o comportamento e o ajuste dos preços 

após a divulgação de novas informações pertinentes às ações, e  

 Observando e comparando os retornos obtidos por fundos mútuos com os 

retornos de outros investidores no mercado, que são representados por algum 

índice de mercado. 
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Se o mercado for eficiente na forma semi-forte, o ajuste de preços devido às novas 

informações ocorrerá de forma instantânea, e como elas estão disponíveis ao público, nenhum 

participante terá a oportunidade de usá-las para obter retornos anormais. 

 

2.1.3 Eficiência na Forma Forte 

Sendo considerada como a forma extrema de eficiência de mercado, a eficiência na 

forma forte diz que todas as informações estarão refletidas no preço das ações, sendo elas 

disponíveis publicamente ou não. Ao afirmar isso, estaríamos dizendo que mesmo pessoas 

que possuem informações privilegiadas, os insiders, não são capazes de obter retornos acima 

da média, pois no momento em que eles tentassem usar tal informação para negociar ações, o 

mercado se ajustaria e o preço seria corrigido automaticamente (Fama, 1970; Ross, 

Westerfield e Jaffe , 2002). 

Os autores consideram essa forma de eficiência como um ponto de referência de como 

o mercado deveria se comportar e não como um retrato fiel da realidade, visto que no mundo 

real há estudos que comprovam a existência de insiders e a sua capacidade de obter ganhos 

anormais com informações privilegiadas (Ross, Westerfield e Jaffe ,2002). 

 

2.2 Modelo de Passeio Aleatório (Random Walk) 

 

De acordo com Campbell; Lo; McKinlay (1997), duas variáveis são definidas como 

aleatórias se    [ (  ),  (  + )] = 0, para todo e qualquer t, com k ≠ 0. Se as funções f(.) e 

g(.) seguem a condição de ortogonalidade (retornos não serialmente correlacionados) e não 

haja restrição de linearidade para nenhuma delas, dizemos que temos um modelo de passeio 

aleatório como retornos mutuamente independentes. Dessa forma, os retornos das ações 

seguirão um caminho aleatório ao longo do horizonte do tempo, de forma que o retorno 

passado tem poder de predição nulo quanto ao retorno futuro. 

Podem ser citados Bachelier (1900) e Kendall (1953) como os pioneiros a 

encontrarem evidências de que os preços do mercado acionário não seguiam um padrão 

predefinido. Em seguida Samuelson (1965) e Fama (1965) contribuíram para a noção de que 

em um mercado eficiente a precificação dos ativos negociados flutuaria de forma randômica. 

Segundo Lo e MacKinlay (1988), em certo momento, o sucesso do modelo de passeio 

aleatório foi tão grande que, por vários anos, ele se tornou um sinônimo de eficiência de 
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mercado na forma fraca. Diversos autores realizaram estudos usando este modelo e a maioria 

deles aceitava a hipótese de que os preços de fato seguiam um caminho aleatório. E quando 

surgiram estudos que apontavam certo nível de previsibilidade e correlação entre os preços, os 

mesmos foram considerados economicamente e estatisticamente insuficientes para rejeitar a 

hipótese de mercado eficiente, sendo ignorados pelo mundo acadêmico. 

Em meio a esse contexto histórico, Lo e MacKinlay (1988) desenvolveram um modelo 

estatístico baseado na premissa original do modelo Random Walk, que segundo eles seria 

mais sensível e poderoso, e, portanto, teria mais chances de rejeitar a hipótese de Random 

Walk (RWH). Os autores ressaltam que a rejeição da RWH não necessariamente conclui que o 

mercado seja ineficiente. 

Posteriormente Campbell, Lo e MacKinlay (1997) dividiriam a RWH em três modelos 

distintos, que serão explorados a seguir, cada um deles se distinguindo do outro pelo nível de 

independência e correlação entre os incrementos. 

 

2.2.1  Random Walk com Incrementos Homoscedásticos (RW1) 

Matematicamente, podemos definir a RWH com a seguinte equação: 

Xt = µ + Xt-1 +  t      (1) 

Onde: 

 Xt é log natural do preço P em um momento t, logo Xt   ln Pt; 

 µ é um parâmetro de deslocamento, expectativa de mudança de preço ou drift; 

  t é o termo de erro ou choque aleatório, cujo valor esperado é zero. 

 

Nesse modelo o termo t é uma variável estocástica, possuindo distribuição gaussiana, 

com média 0 e variância ², sendo independentemente e identicamente distribuída (i.i.d.) ao 

longo do tempo. Logo, os incrementos são independentes e não correlacionados entre si. 

Segundo os autores, a equação (1) possui incrementos com variância linear ao longo do 

intervalo observado, o que significa dizer que a variância dos incrementos mensais deve ser 

quatro vezes a variância dos incrementos semanais.  

Essa é a forma mais restritiva da RHW e há vários trabalhos que rejeitam a noção de 

que as séries temporais de preços do mercado acionário seguem este modelo no longo prazo. 

 

2.2.2 Random Walk com Incrementos Heteroscedásticos (RW2) 
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Considerando a rejeição da RWH em sua forma mais forte, Lo e MacKinlay (1988) 

desenvolveram uma versão mais relaxada e mais perceptível às mudanças de variâncias. 

Diferentemente do RW1, essa versão considera que os incrementos são independentes entre 

si, mas não são identicamente distribuídos, possuindo heteroscedasticidade. Os autores 

argumentam que mesmo nessas condições, a razão da variância dos incrementos não 

correlacionados ainda deverá ser igual a soma da variância deles. Esse modelo se adéqua 

melhor à realidade dos mercados financeiros e engloba o modelo RW1, mas como um caso 

especial.  

 

2.2.3 Random Walk com Incrementos Não Correlacionados (RW3) 

Essa versão relaxa ainda mais a hipótese de independência dos incrementos, e agora 

também inclui processos com incrementos dependentes, mas não correlacionados entre si. 

Está é a versão mais fraca da RWH, e considera os modelos RW1 e RW2 como casos 

especiais. 

Os três modelos têm premissas diferentes, mas todos eles compartilham as 

características de não estacionariedade e de possuírem média condicional e variância linear. 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa seção especifica a amostra e apresenta os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para testar as hipóteses H1, H2 e H3; conforme foram estipuladas na primeira 

seção deste trabalho. 

A escolha do índice Bovespa para a confecção do trabalho se deve a sua metodologia 

de cálculo, disponível no site da BM&FBOVESPA, que inclui os ativos com maior 

representatividade e negociabilidade do mercado acionário, sendo assim uma média de 

desempenho do mercado como um todo. 

A amostra é composta pelas cotações diárias; semanais e mensais do Ibovespa, 

contidas no período de tempo de janeiro de 2005 até dezembro de 2016. Decidiu-se usar um 

intervalo de tempo mais recente para se testar se o avanço do mercado acionário nos anos 

mais recentes foi acompanhado de maior eficiência de mercado. 

Os dados foram coletados na base de dados da Economatica, por ser aquele  disponível 

para o autor e por permitir o ajuste da amostra pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) de forma mais fácil. 

 

3.1 Modelo Econométrico 

 

O passeio aleatório (random walk) pode ser descrito matematicamente como: 

                          (2) 

onde    é o preço da ação na data t;    é a letra grega “mu”, representando o intercepto ou 

drift;    representa o termo de erro estocástico, supostamente tal que              e    é o 

operador de logaritmo natural ou neperiano. A utilização do logaritmo na equação (2) não é 

obrigatória, mas o mesmo é utilizado com objetivo de eliminar possíveis não linearidades. 

Na literatura de finanças o passeio aleatório está intrinsecamente associado com a 

hipótese de mercado eficiente em sua forma fraca, isto é, os preços correntes das ações 

incorporam toda a informação contida nos preços passados (Campbell; Lo; MacKinlay, 1997; 

Cuthbertson, 1996). 



17 

 

Para testar se os preços das ações seguem um passeio aleatório, é necessário introduzir 

na equação (2) um coeficiente, obtendo-se assim: 

                           (3) 

 

3.2 Teste para Passeio Aleatório 

 

Pode- se testar a hipótese de passeio aleatório utilizando a equação (3) e realizando o 

seguinte teste de hipóteses: 

H0:      

H1:      

Se H0 não for rejeitada, a equação (2) será verdadeira e a afirmação de que o preço 

segue um passeio aleatório será confirmada. Se H0 for rejeitada, os preços não caminham 

aleatoriamente ao longo do tempo. 

Trata se de um teste unicaudal à esquerda, sendo que a possibilidade de     é 

normalmente descartada por ser um processo explosivo que não é usual aos mercados, exceto 

quando há a ocorrência de bolhas de preços (Phillips et al, 2012). 

A estatística de teste para este caso será     
    

       
, onde        é o erro-padrão do 

coeficiente. 

No entanto, para evitar a subtração por 1 na fórmula  acima, costuma-se subtrair 

       em ambos os lados da equação (3), isto é: 

                                                                 

Substituindo       por  , onde       , obtém-se: 

                             (4) 

Assim, a equação a ser testada é a (4), e o teste será: 

H0:      

H1:      
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Pois      corresponde a    , e a estatística do teste se torna    
  

       
. 

Normalmente, esse teste seria realizado com base na distribuição t-Student, que possui 

valores tabelados para diferentes graus de liberdade (GL = T - 2) e diferentes níveis de 

significância (usualmente α = 5%). Entretanto, se H0 for rejeitada, a série      será I(i), isto é, 

não estacionária e assim a estatística teste não mais obedecerá à distribuição t-Student. No 

caso, a distribuição de t seguirá uma distribuição não padronizada, cujos valores críticos 

foram desenvolvidos por Dickey e Fuller (1979) através da simulação de Monte Carlo. 

No presente trabalho, foram realizados testes utilizando a equação (4) para testar as 

hipóteses H1, H2 e H3, isto é, para as três frequências estabelecidas: diária; semanal e mensal. 

Caso alguma das hipóteses seja rejeitada, poderá se afirmar que os preços não flutuam de 

forma randômica no mercado acionário brasileiro, o que se configura como indícios de 

inexistência de eficiência de mercado na forma fraca. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Estatística Descritiva  

O Quadro 1 apresenta as estatísticas descritivas para das amostras utilizadas nos testes, 

divididos em diárias, semanais e mensais: 

Quadro 1: Estatísticas descritivas das amostras 

    

    
 IBOV_DIA IBOV_SEM IBOV_MES 

    
    

Média  77610.32  77668.42  77627.78 

Mediana  73960.11  74323.65  74827.74 

Máximo  128164.9  126857.3  125562.1 

Mínimo  40565.32  41143.02  43163.11 

Erro Padrão  19601.89  19648.74  19714.77 

Assimetria  0.375868  0.366526  0.371112 

 Curtose  2.071251  2.058415  2.079024 

    

Jarque-Bera  176.5568  37.20059  8.394560 

Probabilidade  0.000000  0.000000  0.015036 

    

 Soma  2.30E+08  48698098  11178400 

 Sum Sq. Dev.  1.14E+12  2.42E+11  5.56E+10 

    

 Observações  2968  627  144 

 

Observando a tabela, percebe-se que as três variáveis possuem medidas de tendência 

centrais bem próximas de si, embora apresentem o número de observações bem discrepantes 

entre si. Os dados apresentam assimetria maior que zero, indicando que a curva de 

distribuição dos dados é alongada para a direita. A curtose de todas as amostras foi menor que 

3, o que indica uma achatamento da curva de distribuição menor do que aquele que se observa 

na curva normal. 

4.2 Regressões na Frequência Diária 

O Quadro 2 apresenta as regressões com as cotações diárias do Ibovespa: 
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Quadro 2: Regressão com preços diários 

     
     Variável Coeficiente Erro Padrão Estatistica T Prob.   

     
     C 0.032118 0.015828 2.029140 0.0426 

LOG(IBOV_DIA(-1)) -0.002879 0.001407 -2.046611 0.0408 

     
     R-quadrado 0.005640     Mean dependent var -0.000165 

R-quadrado ajustado 0.004015     S.D. dependent var 0.017970 

Erro Padrão da regresão 0.017934     Akaike info criterion -5.202203 

Soma dos quad. dos res. 0.787022     Schwarz criterion -5.190367 

Log probabilidade 6382.901     Hannan-Quinn criter. -5.197902 

Estatística F 3.470111     Durbin-Watson stat 2.014785 

Prob (Estatística F) 0.007800    

     
          

 

           A regressão, com drift, estimada pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(OLS), com 3 lags da variável dependente para eliminar a correlação serial dos resíduos, com 

nº de lags de acordo com o critério informacional de Akaike, e utilizando a matriz de 

covariância de White para gerar erros-padrões robustos em relação à heteroscedasticidade, 

mostra que H0 não pode ser rejeitada nem a 5% nem a 1%, tendo em vista os valores críticos 

de Dickey e Fuller conforme tabela 1 abaixo: 

Tabela de valores críticos de Dickey-Fuller 

Tabela 1: Distribuição : Valores críticos de Dickey Fuller  

T 1% 2,5% 5% 10% 

25 −3.75  −3.33 −3.00 −2.63 

50 −3.58 −3.22 −2.93 −2.60 

100 −3.51 −3.17 −2.89 −2.58 

250 −3.46 −3.14 −2.88 −2.57 

500 −3.44 −3.13 −2.87 −2.57 

 −3.43 −3.12 −2.86 −2.57 

Fonte: Brooks (2014) 

 

Os valores críticos aos níveis de 1% e 5%, para uma amostra tendo ao limite  (T = 

2452), são -3,43 e -2,86, respectivamente, em oposição a uma estatística t de -2,0466, 

resultando na não rejeição da hipótese de pesquisa H0. Há, portanto, forte indício de não 

rejeição da hipótese H1, de que os preços das ações na Bovespa na frequência diária seguem 

um passeio aleatório. 

 

4.3 Regressões na Frequência Semanal 

O Quadro 3 apresenta o resultado da regressão com dados semanais. 
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Quadro 3: regressões com cotações semanais 

     
     Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T Prob.   

     
     C 0.130298 0.062622 2.080712 0.0379 

LOG(IBOV_SEM(-1)) -0.011584 0.005565 -2.081799 0.0378 

     
     R-quadrado 0.037200     Mean dependent var 0.000208 

R-quadrado ajustado 0.024574     S.D. dependent var 0.036116 

Erro padrão da regr. 0.035669     Akaike info criterion -3.814636 

Soma dos quad. dos res 0.776090     Schwarz criterion -3.750253 

Log probabilidade 1189.630     Hannan-Quinn criter. -3.789608 

Estatística F 2.946132     Durbin-Watson stat 1.993739 

Prob(Estatística F) 0.003071    

     
          

A regressão com drift, estimada por OLS, com 7 lags da variável dependente de modo 

a desfazer a correlação serial dos resíduos, com lags selecionados pelo critério de Akaike, e 

aplicando o estimador de variância de White para erros padrões robustos, não possibilita a 

rejeição de H0, pois os valores críticos de Dickey Fuller são -3,44 e -2,87 a 1% e a 5%, 

respectivamente, versus uma estatística t = -2,0818, com T = 619. Como não há rejeição da 

hipótese de pesquisa H0, logo, a hipótese H2 de que os preços das ações na Bovespa em 

frequência semanal seguem um passeio aleatório não pode ser rejeitada. 

 

4.4 Regressões na Frequência Mensal 

O Quadro 4 apresenta o resultado da regressão com dados mensais: 

Quadro 4: regressões com cotações mensais 

     
     Variável Coeficiente Erro Padrão Estatistica T Prob.   

     
     C 0.463770 0.243575 1.904010 0.0590 

LOG(IBOV_MES(-1)) -0.041266 0.021682 -1.903261 0.0591 

     
     R-quadrado 0.052570     Mean dependent var 0.000592 

R-quadrado ajustado 0.038938     S.D. dependent var 0.066171 

Erro-Padrão da regr. 0.064870     Akaike info criterion -2.611951 

Soma dos quad. dos res. 0.584935     Schwarz criterion -2.549504 

Log probabilidade 188.4485     Hannan-Quinn criter. -2.586575 

Estatística F 3.856344     Durbin-Watson stat 1.932024 

Prob(Estatística F) 0.023444    

     
     

 

A regressão com drift, estimada por OLS, com 1 lag da variável dependente, de modo 

controlar a correlação serial dos resíduos, com lag selecionado pelo critério de Akaike, não 

havendo evidência de heteroscedasticidade, não permite a rejeição de H0, pois os valores 
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críticos de Dickey Fuller são -3,46 e -2,88 a 1% e a 5%, respectivamente, versus uma 

estatística t = -1,9032, com T = 142.  

Sendo H0 verdadeira, a hipótese H3 de que os preços das ações na Bovespa em 

frequência mensal seguem um passeio aleatório não pode ser rejeitada. 

Algumas observações se fazem necessárias:  

1) Em todas as regressões acima, não se pode realizar as inferências estatísticas com base 

na estatística t e no p-valor informado pelos outputs do Eviews que constam dos Quadros 2 a 

4, pois em caso de não rejeição de H0 a distribuição t não se aplica. Dickey e Fuller (1979) 

desenvolveram via simulação de Monte Carlo valores críticos para inferências na presença de 

não estacionariedade das séries, conforme apresentado na Tabela 1.  

2) Os erros padrões das regressões 1 e 2 foram estimadas pela matriz de variância-

covariância de White, devido à presença de heteroscedasticidade, conforme teste de White. 

3) Os erros padrões da regressão 3 foram estimados com a matriz variância -covariança 

ordinária, devido à ausência de heteroscedasticidade. 

4) De acordo com o teste de normalidade de Jarque-Bera, os resíduos das 3 regressões 

foram evidenciados como não normais. Tal fato não foi considerado preocupante para fins de 

inferência, tendo em vista os tamanhos das amostras. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de testar hipóteses da existência de 

passeio aleatório nos preços das ações do Bovespa nas frequências diárias; semanal e mensal, 

observadas no intervalo de tempo situado entre janeiro de 2005 até dezembro de 2016. A 

proxy para os preços das ações na Bovespa foi o Ibovespa, representativo da média de preços 

da carteira teórica do mercado acionário brasileiro. 

Utilizando regressões lineares com um modelo de Auto Regressão (1) para as citadas 

frequências e promovendo ajustes apropriados para lidar com os problemas de correlação 

serial e heteroscedasticidade dos resíduos, os procedimentos metodológicos evidenciaram que 

não é possível rejeitar as três hipóteses de pesquisas, referentes ao passeio aleatório nas três 

frequências citadas. 

Os resultados permitem inferir que a HME na sua forma fraca é pertinente no mercado 

acionário brasileiro durante o período observado, tendo em vista a existência de passeio 

aleatório nesse mercado, conforme evidenciado no presente trabalho. Tal resultado indica que 

não é possível prever os preços das ações negociadas no Bovespa utilizando-se de tendências 

e analises de movimentos passados. 

Visto que alguns estudos anteriores apontavam indícios de ineficiência na forma fraca 

quando analisaram séries temporais mais antigas, os resultados deste trabalho corroboram 

com a noção de que o aumento da capitalização no mercado brasileiro, que atualmente é o 

maior mercado acionário na América Latina, foi seguido por um respectivo aumento da 

eficiência. 

Uma das limitações do trabalho se dá pelo não uso de cotações na frequência 

intradiária (minuto a minuto), uma vez que tal informação não estava disponível no banco de 

dados utilizados para coletar a amostra. Seria apropriado saber se a hipótese de passeio 

aleatório se aplica para cotações de curtíssimo prazo.  
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