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Revisão do Modelo CAPM

Pressupostos
• Primeiro: não há custos de transação

• Segundo: os ativos são infinitamente divisíveis

• Terceiro: ausência de imposto de renda da pessoa física

• Quarto: os investidores são “tomadores de preço”

• Quinto: investidores tomam decisões com base em termos de 

retornos esperados e desvios padrão

• Sexto: são permitidas vendas a descoberto ilimitadas

• Sétimo: é permitida a concessão e a tomada de empréstimos 

ilimitados à taxa de juros sem risco

• Oitavo e nono: homogeneidade de expectativas;

– Investidores interessados em média e variância dos retornos

– Investidores têm expectativas idênticas

• Décimo: todos os ativos são negociáveis no mercado



Revisão do Modelo CAPM

Prova “Intuitiva”

• Fronteira eficiente, com concessão e tomada de crédito

Pi: carteira de ativos de risco

do investidor



Revisão do Modelo CAPM

Fórmula de “Precificação”



Implicações do Modelo CAPM

• I1: O Retorno Esperado E[R] é crescente em Beta (b)

• I2: O Retorno Esperado E[R] é função linear de Beta (b)

• I3: O Beta (bi) é a única característica do ativo i que afeta E[Ri]

• I4: “...qualquer estratégia de investimento deverá representar um 

jogo justo em relação ao modelo.”

• I5: Os parâmetros (a e b) da reta E[R] = a + b (b) devem ser:

– a = Rf

– b = E[Rm] – Rf
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Primeiro problema metodológico:

expectativas versus dados passados

• Pelo CAPM, a relação é entre retornos esperados (expectativas 

ex-ante) do ativo e da carteira de mercado.

• Não há base de dados ampla e confiável das expectativas de 

retorno (ex-ante).

• Os dados disponíveis são de retornos passados (ex-post).

• É preciso assumir que os desvios passados em relação aos 

retornos esperados são aleatórios, com média zero.

• Então:
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Teste de Lintner (apud Douglas 1968)

• Define carteira de mercado com pesos iguais de 301 ações.

• Calcula beta de cada ação com retornos anuais de 1954 a 1963.

• Regressão:

• Resultado: 

– a1 = 0,108

– a2 = 0,063

– a3 = 0,237

– todos significativamente diferentes de zero
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Críticas de Miller* e Scholes** (1972)

• O retorno livre de risco Rf pode variar ao longo do tempo.

• Pode haver erros nas estimativas de beta (os retornos passados são aleatórios).

– Erros de medida de beta viesam as estimativas de a1 e a2 no teste de 

Lintner.

– Se os erros de medida estiverem correlacionados com os desvios 
aleatórios, então S2 é proxy de beta e a3 será diferente de zero.

• Se a distribuição for assimétrica, podemos ter a3 diferente de zero, mesmo que 

o risco idiossincrático não cause maior retorno.

* Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 1990, com Markowitz e Sharpe. (Lintner morreu em 1983.)

** Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 1997, com Merton.



Teste de Sharpe* e Cooper (1972)

• Calculam beta de cada ativo com base nos 60 meses anteriores.

• A cada ano formam carteiras por decil de beta.

• Computam retorno médio de cada carteira entre 1931 e 1967.

• Resultado: 

* Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 1990, com Markowitz e Miller



Teste de Black, Jensen e Scholes* (1972)

Parte I – série temporal

• Semelhante a Sharpe e Cooper (1972).

• Modelo usado: 

• Se o modelo zero-beta do CAPM é válido:

• Resultado: 

* Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 1997, com Merton. (Black morreu em 1995.)

    itfmtiifit eRRRR ,,,  b

  ifzi RR b  1



Teste de Black, Jensen e Scholes* (1972)

Parte II – seção transversal (cross section)

• Semelhante a Sharpe e Cooper (1972).

• Modelo usado: 

• Resultado: 

– a1 = 0,00359 (invalida versão básica do CAPM – I5)

– a2 = 0,0108 (invalida a versão básica do CAPM – I5)

– R2 = 0,98 (consistente com relação linear – I2)

– todos significativamente diferentes de zero

* Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 1997, com Merton. (Black morreu em 1995.)
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Teste de Fama* e MacBeth (1973)

• Semelhante a Lintner (apud Doulgas, 1968)

• Mas formam 20 carteiras como Black, Jensen e Scholes (1972) e  recalculam 

parâmetros a cada mês.

• Regressão: 

• Resultados:

– 0 <        < Rf (invalida a versão básica do CAPM – I5)

– 0 <        < E[Rm – Rf] (invalida a versão básica do CAPM – I5)

– = 0 (consistente com I2)

– = 0 (consistente com  I3)

– Não há auto-correlação entre retornos nem resíduos (consistente com I4)

* Ganhador do “Prêmio Nobel de Economia” em 2013, com Shiller.
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Testes de Gibbons (1982) e Stambaugh (1982)

• Gibbons (1982)

– Adiciona na análise econométrica uma restrição para a relação entre o parâmetros de 

regressão. 

– Mostra que o poder explicativo dessa análise é substancialmente menor que da análise sem 

restrição (razão de verossimilhança), o que invalida o CAPM.

• Stambaugh (1982)

– Faz teste semelhante a Gibbons (1982), mas compara os poderes explicativos da regressões 

utilizando outro método (multiplicador de Lagrange).

– “Stambaugh obtém apoio forte à versão zero-beta do CAPM, mas as evidências quanto à 

versão básica são desfavoráveis.”

– Utiliza definições alternativas de carteira de mercado (mas limitado a ativos americanos).   

O resultado é dominado pelas ações, por causa da volatilidade desses ativos)



A Crítica de Roll (1977)

• A relação linear positiva entre o retorno esperado de um ativo e o seu beta é 

uma necessidade matemática, caso a carteira de mercado seja representada por 

uma carteira eficiente ex-post.

• O CAPM não é testável a menos que se use exatamente a carteira de mercado.

– Pode-se pegar uma carteira eficiente ex-post, com resultados que validam 

o CAPM mesmo que ele seja falso.

– Os resultados dos testes são bastante sensíveis a pequenas variações no 

índice que  representa a carteira de mercado

• Os métodos apenas testam a eficiência ou não da carteira escolhida para 

representar a carteira de mercado.



Resumo das Evidências Empíricas



Conclusões

• Do livro Texto:

– “Este talvez seja o capítulo mais difícil de concluir neste livro.”

– “De um lado dispomos de um grande volume de evidências que parecem 

apóiar o CAPM.”

– “De outro, temos argumentos muito lógicos de Roll questionando essas 

evidências.”

• De Fama e French (2004):

– “...the CAPM’s empirical problems probably invalidate its use in 

applications.”



Novos Problemas com o CAPM

• Violações da I3: outras características das empresas afetam o retorno

– Basu (1977) – quanto menor a razão Preço / Lucro por Ação (P/LPA), maio o retorno 

esperado

– Banz (1981) – quanto menor o valor de mercado da empresa, maior o retorno esperado

– Bandhari (1988) – quanto maior alvancagem financeira, maior o retorno esperado (mesmo 

ajustando beta para a alavancagem)

– Statman (1980) – quanto menor a razão Preço / Valor Patrimonial da Ação (P / VPA) maior 

o retorno esperado

• Modelo de 3 fatores de Fama e French ajusta para essas “anomalias”

• Violações da I4:

– Jegadesh e Titman (1993) – ações com maiores retornos no passado (6 meses) tendem a ter 

maiores retornos no futuro (até 2 anos) - momento



Novos Problemas - Exemplo



“Na Prática a Teoria é Outra”

• Brealey & Myers (2000 – 4ª Edição): “...security prices reflect the true 

underlying values of assets.” (…preços de títulos refletem o verdadeiro valor 

dos ativos sujacentes)

• Brealey & Myers (2008 – 8ª Edição): “much more research is needed before 

we have a full understanding of why prices sometimes get so out of line with 

what appears to be their discounted future payoffs.“ (muito mais pesquisa é 

necessária antes que tenhamos uma completa compreensão de porque os 

preços às vezes ficam tão for da linha que parece ser o desconto dos ganhos 

futuros)


