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Resumo:Este trabalho tem por objetivo avaliar o nível de eficiência informacional fraca a 
partir de séries temporais mensais de sete Fundos de Investimentos Imobiliários no período 
de janeiro de 2003 a agosto de 2005. O método de avaliação do nível de eficiência 
informacional foi o teste de hipótese de autocorrelação serial proposto por Ljung e Box (Q). 
Nos resultados auferidos a partir da amostra coletada percebeu-se que nas duas primeiras 
defasagens mensais: julho e junho, apenas no fundo de investimento imobiliário Torre Norte 
foi encontrado um valor negativo, porém, não significativo, com uma probabilidade de 
66,77% para a aceitação da hipótese nula de inexistência de autocorrelação serial. Nos 
fundos de investimentos Pátio Higienópolis, Hospital da Criança e Financial Center, 
percebeu-se que a grande maioria dos coeficientes de autocorrelação serial que foram 
estimados é estatisticamente significativa ao nível de probabilidade inferior a 5% (p < 5%), o 
que se traduz por uma existência de dependência temporal entre as taxas de rentabilidades. 
Em uma primeira instância, há possibilidade de existirem mecanismos de negociação que 
poderiam ser mais lucrativos para o investidor do que a estratégia de simplesmente comprar 
e guardar a(s) cota(s) do(s) fundo(s) [buy and hold]. 
Palavras-chave: Eficiência de Mercado, Autocorrelação Serial, Normalidade, Fundos e 
Investimentos Imobiliários. 

1. Introdução 
Um mercado eficiente é definido como aquele onde há um grande número de agentes 

racionais maximizadores de lucros competindo ativamente e tentando prever o valor futuro de 
mercado dos títulos individuais e onde informações importantes estão disponíveis para todos 
os participantes a um custo próximo de zero. 

Em um mercado eficiente, a competição entre muitos participantes inteligentes conduz a 
uma situação onde, em qualquer momento no tempo, os preços reais dos ativos individuais já 
refletem os efeitos das informações, tanto com base em eventos que já tenham ocorrido no 
passado ou em eventos que o mercado espera que ocorram no futuro. Em outras palavras, em 
um mercado eficiente o preço de um ativo será uma boa estimativa do seu valor intrínseco em 
qualquer momento. (FAMA, 1965). 

O conceito de eficiência de mercado foi preconizado formalmente por Eugene Fama em 
1970 em seu célebre artigo Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 
Work, onde argumentava que nos mercados de capitais poderiam existir três níveis de 
eficiência, tendo como embasamento o fato de que as informações se refletiriam nos preços 
das ações. 

Entende-se que numa economia de livre mercado com características de concorrência 
perfeita, o mercado sempre tende ao equilíbrio entre oferta e procura, especificamente, neste 
caso, tratando-se de compra e venda de ações. Contudo, toma-se como suposição o fato de 
que os investidores não sejam capazes de superar o mercado usando o mesmo conjunto de 
informações. 
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Certamente, se um determinado mercado de capitais é visto como sendo 
informacionalmente eficiente, todas as vantagens obtidas para o desenvolvimento da atividade 
econômica devem ser creditadas à atuação eficaz da comunidade de analistas financeiros. Da 
mesma forma, se ele for ineficiente, todos os problemas como, por exemplo, a obtenção de 
informações privilegiadas, deve ser debitada à comunidade de analistas financeiros que atuam 
nesse mercado. 

A hipótese de eficiência de mercado sob a forma fraca é um conceito mais apropriado 
em termos analíticos, em função de haver associação das previsões correntes com o conjunto 
de previsões anteriores, facilitando a construção de testes que verifiquem se um determinado 
conjunto de previsões é eficiente ou não. 

Tal abordagem explora a capacidade preditiva dos preços futuros, baseando-se na idéia 
de que a informação subjacente aos erros de previsão é imediatamente incorporada em um 
mercado eficiente, fazendo com que não haja qualquer relacionamento sistemático entre os 
erros de previsão de um ativo-objeto de negociação com os elementos componentes das 
informações disponíveis. 

Tal mercado é considerado um dos ramos do imenso mercado da construção civil, 
ficando apenas atrás da indústria de transformação, onde se encontram englobados os setores 
automobilístico, petroquímico e metalúrgico. Especificamente, as avaliações empíricas serão 
realizadas junto aos Fundos de Investimentos Imobiliários negociados na Bolsa de Valores de 
São Paulo (Bovespa). 

A motivação para a realização desse estudo decorre do fato de até o presente momento 
existir um pequeno volume de trabalhos empíricos envolvendo os Fundos de Investimentos 
Imobiliários negociados na Bovespa no material didático-científico que fora pesquisado na 
literatura nacional. 

Os Fundos de Investimentos Imobiliários na visão de Oda e Securato (1998, p. 3) 
podem ser conceituados como uma forma de aplicação, cuja principal característica é de ser 
um sistema associativo, onde os investidores adquirem cotas representativas do patrimônio do 
fundo, e os volumes captados são aplicados em carteiras administradas profissionalmente. Os 
Fundos de Investimentos Imobiliários, como os fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos 
cambiais, etc., são regulados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por 
se tratar de uma captação de recursos públicos para investimento. 

Esses fundos são investimentos coletivos formados a partir da captação de recursos por 
meio do sistema de distribuição de valores mobiliários. Sendo que os seus recursos podem ser 
aplicados no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na construção de imóveis, 
na aquisição de imóveis prontos ou no investimento em projetos que viabilizem o acesso à 
habitação e serviços, para futura alienação, locação ou arrendamento. 

São fundos fechados, isto é, não permitem resgates das cotas. O retorno do capital 
investido se dá através da distribuição de resultados, da venda das cotas ou quando for o caso, 
na dissolução do fundo com a venda dos seus ativos e distribuição proporcional do patrimônio 
aos cotistas. Ainda, conforme a instrução de n° 205 da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), tem-se que: 

 
Art. 6º - Uma vez constituído e autorizado o funcionamento do Fundo, admitir-se-á 
que parcela de seu patrimônio que, temporariamente, não estiver aplicada em 
empreendimentos imobiliários seja investida em quotas de Fundos de Aplicação 
Financeira, em cotas de Fundos de Renda Fixa e (ou) em Títulos de Renda Fixa de 
livre escolha do administrador. 
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Parágrafo único - A parcela de que trata o "caput" deste artigo não poderá 
ultrapassar o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total das cotas 
emitidas pelo Fundo, salvo se expressamente autorizado pela CVM, mediante 
justificativa do administrador do Fundo. 

 

Ao menos 75% dos ativos dos Fundos de Investimentos Imobiliários devem ser 
constituídos de empreendimentos imobiliários, enquanto as cotas restantes podem ser 
aplicadas em fundos e títulos de renda Fixa. Ressalta-se que tais fundos estejam atrelados ao 
mercado imobiliário onde, de alguma forma, sofrem os malogros em relação à liquidez – 
capacidade de transformar um ativo em dinheiro – ou seja, transformar o investimento em 
capital circulante passível de mobilidade e aplicações distintas. Além disso, eles são afetados 
pelos problemas gerados por ser um investimento de alto valor, geralmente inviabilizados 
pela dificuldade de obter todos os recursos necessários para concretizar os projetos de longo 
prazo. 

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco seções que podem ser resumidas como 
segue: a segunda seção tece breves considerações a respeito da Eficiência Informacional de 
Mercado. A terceira seção traz os Aspectos Metodológicos. A quarta seção mostra os 
Resultados Empíricos que foram obtidos a partir de sete Fundos de Investimentos Imobiliários 
negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. A quinta seção finaliza o trabalho fazendo-se 
algumas Considerações e dando subsídios para a realização de trabalhos futuros. 
 

2. Referencial Teórico-Empírico 
Uma das principais discussões na Moderna Teoria de Finanças diz respeito a hipótese 

de eficiência de mercado, tendo sido matéria de diversos estudos que vise a comprovação ou 
refutação desde a década de 70, quando suscitaram os primeiros trabalhos empíricos nesta 
área do conhecimento. A afirmação da hipótese de eficiência de mercado implica na rápida 
resposta do mercado às informações e conseqüentemente ajustamento dos preços dos ativos 
nele negociados. 

A eficiência não implica em adivinhação por parte do mercado: tudo o que ela traz de 
implicância é que o mercado reflete os melhores “palpites” de todos os seus participantes 
baseando-se no conhecimento disponível no momento. Além disso, ela propõe que o preço 
atual seja o preço “correto”, mas apenas que seja um indicador não viesado do valor futuro 
(ou seja, nem muito acima, nem muito abaixo da média). O preço atual das ações pode ser 
entendido como a estimativa coletiva do mercado do valor presente dos fluxos de caixa 
futuros de risco da companhia, que na medida do possível é a estimativa mais confiável do 
valor da companhia até o momento. 

Os testes de eficiência de mercado normalmente referenciados em estudos empíricos no 
mercado financeiro visam identificar a forma através das quais os preços dos ativos se 
ajustam em razão de três níveis de informação: nível fraco, semiforte e forte. Em virtude 
disso, pode-se verificar se as estratégias específicas de investimentos conseguem induzir os 
investidores a obterem rentabilidades adicionais no mercado. 

Para Fama (1970) existem três formas ou tipos de eficiência de mercado para que se 
possam classificar os testes empíricos em função das informações disseminadas, a saber: 
eficiência sob a forma fraca, eficiência sob a forma semi-forte e eficiência sob a forma forte. 

Pode-se afirmar que a eficiência sob a forma fraca tem como pressuposto o modelo de 
passeio aleatório. Os erros de previsão podem acontecer e até mesmo ser elevados. Porém, 
como se comportam de maneira aleatória, por definição têm média zero. Logo, nenhum 
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investidor pode obter retornos extraordinários mediante dados passados. Sugere-se que a 
partir de gráficos de análises técnicas possam ser úteis para descobrir ações subvalorizadas. 

No caso da eficiência sob a forma semi-forte investiga-se se todas as informações 
públicas são refletidas no nível atual de preços. Logo, um investidor não consegue obter 
retornos extraordinários fazendo operações com base em análise de relatórios contábeis ou em 
outras fontes públicas de informações. 

Já no nível de eficiência sob a forma forte procura-se investigar se todos os preços 
refletem os fundamentos do mercado, isto é, tanto as informações públicas ou privadas. Neste 
caso, mesmo um insider trader não consegue obter retornos extraordinários em função de 
informações privilegiadas. 

Ao testar a hipótese de eficiência sob a forma fraca, diversos analistas baseiam-se na 
suposição de que os retornos esperados são constantes ao longo do tempo. O conceito de 
eficiência de mercado não implica necessariamente que os retornos de mercado sejam 
previsíveis a partir de suas séries históricas, uma vez que as melhores previsões são obtidas a 
partir da média histórica das observações disponíveis. Em outras palavras, o retorno de uma 
dada carteira, por exemplo, é a média ponderada dos retornos esperados dos títulos 
individuais que a compõem. 

Um mercado obedece à forma fraca de eficiência caso incorpore integralmente as 
informações contidas nos preços passados. Neste caso, tal mercado pode ser representado 
matematicamente com base na seguinte expressão (1) 

 

t1tt ePP +µ+= − ,        com: t = 1, 2, ..., T                                                                                (1) 

 

A expressão (1) revela que o preço de hoje “Pt” é função do último preço observado “Pt-

1”, acrescido ao retorno esperado do ativo “µ “ além da componente aleatória ao longo do 
tempo “ te ”. Vale destacar que o retorno esperado do ativo-objeto de negociação é função de 
seu risco e pode ser obtido por intermédio de métricas tradicionais usadas no mercado. Já a 
componente aleatória é resultante das novas informações acerca do ativo-objeto sendo, 
portanto, o seu valor esperado igual a zero. 

Os primeiros trabalhos empíricos realizados por Fama (1965) para o mercado acionário 
norte–americano por Brito (1978) e Rodrigues (1991) no Brasil, apresentam evidências que, 
genericamente, a hipótese de retornos esperados constantes não pode ser rejeitada. 

Fama (1991) voltou a abordar a respeito do conceito de eficiência de mercado, 
propondo uma reformulação e ampliação dos três níveis de eficiência abordados em 1970. Ele 
propôs uma nova metodologia para verificar as previsibilidades das taxas de retorno, 
procurando testar as hipóteses conjuntas de eficiência de mercado e de possíveis anomalias 
existentes, tal como o efeito janeiro. 

Os testes de eficiência de mercado sob a forma fraca sofrem de uma limitação, 
associada à incapacidade de determinar a fonte de possíveis influências no mercado. Nesse 
contexto, tais testes são poderosos na determinação de existência ou não de eficiência no 
mercado, contudo, pecam ao detectar se a ineficiência encontra-se associada à incerteza, a 
informação ou mesmo à existência de imperfeições do mercado. 

Muniz (1980) em seu estudo sobre eficiência de mercado procurou examinar a 
distribuição e independência das taxas de retornos diárias de títulos do mercado de ações 
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brasileiro e testar a hipótese de eficiência sob a forma fraca, verificando se as oscilações 
diárias do grupo de ações selecionadas para tal pesquisa se comportavam como um modelo de 
distribuição aleatória. 

Para Tittman e Grinblatt (2005, p. 98) os economistas encontram-se preocupados com a 
eficiência dos preços das ações, uma vez que esses preços definem, de alguma forma, a 
maneira a qual o capital será alocado na economia. 

Os preços do mercado de ações provêem sinais importantes que indiretamente alocam 
capitais a vários setores da economia. Em termos gerais, o ideal é se ter um mercado em que 
os preços provêem sinais acurados para a alocação de recursos: isto é, um mercado em que as 
empresas podem fazer decisões de investimento em produção, e os investidores podem 
escolher entre os ativos que representam propriedade das atividades das empresas sob o 
pressuposto de que os preços dos ativos em qualquer tempo refletem completamente toda a 
informação disponível (FAMA, 1970). 

Quando se fala sobre eficiência de mercado, entretanto, o interesse não é na forma de 
relacionamento estrutural entre risco e retorno esperado, e sim na precisão com que os 
mercados precificam os ativos em relação à sua estrutura, qualquer que seja ela (HAUGEN, 
2001, p. 573). 

Se os preços respondem a todas as novas informações colocadas no mercado em relação 
a uma determinada empresa, de uma maneira rápida, então o mercado é relativamente 
eficiente. Se, entretanto, a informação se dissemina vagarosamente, e os investidores levam 
um certo tempo para analisar a informação e reagir a ela, ou reagir acima do esperado, os 
preços podem se desviar dos valores baseados em uma análise rigorosa de toda a informação 
relevante disponível; esse mercado então poderia ser chamado de ineficiente. 

Logo, se o mercado não for considerado eficiente, ou seja, se os preços não refletirem 
todas as informações disponíveis dos participantes, então estes podem tomar decisões 
equivocadas, baseadas num conjunto de informações incompletas. Essas decisões implicarão, 
necessariamente, em custos para determinado setor, levando à alocação ineficiente de 
recursos produtivos. 

Brito et al. (1982) avaliou a eficiência informacional fraca para o mercado acionário 
brasileiro, valendo-se de ações negociadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) no 
período de 1973 a 1980. Os resultados encontrados em seu estudo indicaram expressivos 
ganhos de eficiência no período, tendo mostrado níveis de eficiência comparáveis a mercados 
europeus nos últimos anos. 

Por outro lado, alguns estudos nessa mesma linha não tiveram resultados uniformes. Por 
exemplo, no mercado inglês foi examinado por Dryden (1970), Kendall (1964) e Kemp e 
Reid (1971) mostrando resultados que evidenciam desvio em relação à hipótese de eficiência 
de mercado. 

Damodaran (1997) procura enfatizar evidências de diversos estudos que examinaram a 
correlação serial dos retornos em períodos curtos nos diversos mercados financeiros. Esses 
testes são usados para verificar a hipótese de random walk que consiste em averiguar o grau 
de relacionamento entre a taxa de rentabilidade corrente e a taxa de rentabilidade do mesmo 
ativo em períodos anteriores. 

Por fim, Rabelo Junior e Ikeda (2004), mostram ainda que existe na literatura de 
finanças um grande número de testes estatísticos para avaliar a hipótese de eficiência de 
mercado que, muitas vezes, são conflitantes. A aceitação da hipótese de eficiência na sua 
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forma fraca para os mercados financeiros implica na rejeição da eficiência da análise técnica 
como ferramenta de obtenção de lucros e projeções de preços dos ativos. 

 

3 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

3.1 Coleta dos Dados 
 

A amostra foi coletada junto ao site www.coinvalores.com.br e as taxas de 
rentabilidades discretas dos fundos de investimentos imobiliários foram mensuradas a partir 
dessas cotas baseando-se na seguinte expressão algébrica (2): 
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Onde: 

Rt : taxas de rentabilidade discretas dos fundos de investimentos imobiliários no tempo (t); 

Pt+1 : valor das cotas dos fundos de investimentos imobiliários no tempo (t+1); 

Pt : valor das cotas dos fundos de investimentos imobiliários no tempo (t). 

 
Os dados coletados possuem uma periodicidade mensal que correspondem a um total de 

32 observações mensais, cujo período está compreendido entre janeiro de 2003 a agosto de 
2005. Coletaram-se apenas as cotações dos fundos que possuíam todas as informações 
disponibilizadas no site supracitado no período estipulado. Os Fundos selecionados foram: 
Pátio Higienópolis, Hospital da Criança, Europar, ABC Plaza, JK, Torre Norte e Financial 
Center. 

 

3.2 Caracterização da Pesquisa 
 

Baseando-se nas visões de Marconi e Lakatos (1990) caracterizou-se essa pesquisa 
como sendo aplicada uma vez que ela procura buscar resultados que possam ser utilizados na 
solução de problemas reais. 

Koche (1997) mostra que o planejamento de uma pesquisa depende, dentre outros 
fatores, tanto do problema a ser investigado como de sua natureza, existindo, no mínimo, 
quatro tipos de pesquisa: bibliográfica, experimental, descritiva e exploratória. 

Neste caso, a pesquisa pode ser caracterizada como tendo um enfoque exploratório, 
reforçando o conceito supracitado a respeito da fase exploratória do trabalho, quando afirma 
que, na pesquisa exploratória, não se lida com a relação entre variáveis, mas com o 
levantamento da presença e caracterização destas, de forma quantitativa ou qualitativa, 
procurando aumentar o grau de familiaridade com os fenômenos ou eventos pouco 
conhecidos. 
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3.3 Método de Análise 
 

O método de análise usado neste trabalho refere-se ao teste de hipóteses em que visa 
verificar se as séries temporais investigadas são ou não autocorrelacionadas, isto é, testa-se a 
hipótese de que as revisões das previsões dos ativos não são autocorrelacionados, ou seja, se 
as revisões anteriores das cotações do mercado não auxiliam, de alguma forma, nas previsões 
do preço atual. Logo, tal teste busca verificar se os erros de previsão no tempo (t) são 
independentes das revisões de previsões anteriores, e é chamado na literatura estatística de 
Ljung e Box (Q). 

O coeficiente de autocorrelação populacional designada por ( kρ ) é um número situado 
entre (–1) e (+1). Se uma série apresentar uma autocorrelação positiva perfeita entre termos 
sucessivos, o seu valor será (+1). Se apresentar uma autocorrelação negativa perfeita seu 
valor será (–1). Se tal coeficiente for zero, indica que a série é independente, isto é, os termos 
sucessivos não apresentam qualquer correlação. 

Cabe salientar que as autocorrelações são adimencionais; ou seja, possuem dependência 
somente com a defasagem temporal (k). O seu coeficiente de autocorrelação amostral pode 
ser calculado a partir da expressão (3): 

 

( ) ( )
( )

∑
∑+=

+=

−

−

−⋅−
=ρ

n

1kt
n

1kt

2
t

ktt
k

ZZ

ZZZZ
                                                                                                 (3) 

 
Onde: 

kρ : estimativa do coeficiente para as defasagens de (k) períodos; 
Z  : média amostral da série temporal; 
n: número de observações remanescentes após (k) defasagens, sendo n = N – k. 
 

As autocorrelações (Ck) consideradas como função de (k) são referenciadas como 
Função de Autocorrelação Amostral (FAC) e podem ser reportadas graficamente como 
correlograma. Tal função constitui-se de uma poderosa ferramenta na caracterização da 
dependência temporal entre as observações. 

Caso o valor encontrado para os coeficientes de autocorrelação encontrem-se for do 
intervalo de confiança de 95%, determinado por ( )n/196,1 ⋅± , a série temporal apresenta 
correlação de ordem (k). Esse intervalo de confiança é definido partindo-se da suposição de 
que a primeira diferença da série avaliada, que corresponde às taxas de rentabilidades, 
comporta-se como um processo puramente aleatório do tipo ruído branco. Neste caso, as 
autocorrelações tendem a ser distribuídas com média zero e variância ( )n/1 , onde (n) é o 
tamanho da amostra (GUJARATI, 2000). 

Nesse trabalho, utilizou-se o teste proposto por Ljung e Box (1979) que, sob a hipótese 
nula para grandes defasagens as autocorrelações residuais, ( kρ ), comporta-se como uma 
distribuição normal multivariada e, a estatística (Q*), possui uma distribuição do tipo qui–
quadrado com (k–p–q) graus de liberdade. 

Para o estabelecimento do teste de Ljung e Box procura-se avaliar as seguintes 
hipóteses: 
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Hipótese Nula:                 H0: não existe autocorrelação serial ( kρ  = 0) 
Hipótese Alternativa:       HA: existe autocorrelação serial ( kρ  ≠ 0) 
 

A estatística de Ljung e Box pode ser descrita algebricamente tal como encontra-se em 
(4): 

 

∑
= −

ρ
+=

K

1k

2
*

kn
)k(

)2n(nQ ;       para  k = 1, 2, ..., K.                                                                 (4) 

 
A regra de decisão usada na avaliação das séries temporais pode ser definida como: 

rejeita-se a hipótese nula (H0) ao nível � de significância estatística caso Q* > 
2

,qpk ∞−−χ , para 
que se confirme a presença de autocorrelação serial. 

Logo, se a hipótese nula for rejeitada ao nível α  de significância estatística, pode-se 
afirmar que as revisões das previsões são serialmente correlacionadas, o que permite a 
inferência de que os participantes do mercado imobiliário, por exemplo, são ineficientes na 
mudança de suas expectativas em relação ao comportamento futuro dos fundos avaliados. 
Além disso, se os erros de previsão forem correlacionados com às revisões de previsões 
passadas, há indícios de uma sobre ou sub-reação em função das expectativas dos agentes 
econômicos a novas informações sobre o setor. 
 
4 RESULTADOS EMPÍRICOS 
 

Segundo Damodaran (1997) o teste de hipóteses de autocorrelação avalia a ligação entre 
as mudanças de preços em períodos de tempo consecutivos, sejam horários, diários ou 
semanais, sendo uma medida de quanto às mudanças de preços em qualquer período depende 
da mudança de preço ao longo do período anterior. 

Em termos práticos, pode-se afirmar que uma autocorrelação serial igual a zero 
implicaria, portanto, que as mudanças de preços ou retornos em períodos de tempo 
consecutivos são não correlacionáveis entre si, e pode ser vista como uma rejeição da hipótese 
de que os investidores não podem aprender com as mudanças de preços ou retornos futuros a 
partir de mudanças passadas. 

Por outro lado, na autocorrelação serial positiva e estatisticamente significativa pode-se 
sugerir que os preços ou retornos em um período serão mais provavelmente positivos caso os 
preços ou retornos do período anterior tiverem sido positivos. 

Contrariamente, observa-se que a autocorrelação serial negativa e estatisticamente 
significativa poderia ser uma evidência de reversões de preço ou retornos e seria consistente 
com um mercado em que é mais provável que os retornos positivos sucedam os retornos 
negativos ou vice-versa. 

Avaliaram-se os sinais e magnitudes dos coeficientes de autocorrelação serial atribuindo 
12 defasagens (lags) considerando um nível de significância de 5% em cada uma das séries 
temporais. Foram observadas as significâncias estatísticas dos coeficientes de autocorrelação 
através do valor de probabilidade (p) para a estatística Ljung e Box dos fundos de 
investimentos investigados. 
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A estatística Ljung e Box para os coeficientes de autocorrelação serial permitem 
verificar se existe correção serial entre as taxas de retorno dos fundos hoje com as taxas de 
retorno dos fundos ontem, por exemplo, identificando a possibilidade de ganhos nesse 
mercado. Os resultados apurados encontram-se estampados na Tabela 1. 

Tabela 1: Coeficientes de Autocorrelação Serial dos Fundos Avaliados 

AUTOCORRELAÇÃO SERIAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Lags 
(k) Pátio 

Higienópolis 
Hospital da 

Criança Europar ABC Plaza JK Torre Norte Financial 
Center 

2
%)95;k(χ  

1 
418,0rk +=  

(Q* = 6,123) 
p = 0,0134 (S) 

779,0rk +=  
(Q* = 21,274) 
p = 0,0000 (S) 

132,0rk +=  
(Q* = 0,609) 

p = 0,4350 (NS) 

347,0rk +=  
(Q* = 3,876) 
p = 0,049 (S) 

339,0rk +=  
(Q* = 3,711) 

p = 0,0541 (S) 

072,0rk −=  
(Q* = 0,184) 

p = 0,6677 (NS) 

881,0rk +=  
(Q* = 24,905) 
p = 0,0000 (S) 

3,84 

2 
393,0rk +=  

(Q* = 11,738) 
p = 0,0028 (S) 

543,0rk +=  
(Q* = 31,964) 
p = 0,0000 (S) 

087,0rk +=  
(Q* = 0,885) 

p = 0,6424 (NS) 

072,0rk +=  
(Q* = 4,048) 

p = 0,1321 (NS) 

267,0rk +=  
(Q* = 6,082) 

p = 0, 0478 (S) 

004,0rk +=  
(Q* = 0,185) 

p = 0,9117 (NS) 

785,0rk +=  
(Q* = 45,440) 
p = 0,0000 (S) 

5,99 

3 
257,0rk +=  

(Q* = 14,223) 
p = 0,0026 (S) 

283,0rk +=  
(Q* = 34,961) 
p = 0,0000 (S) 

157,0rk −=  
(Q* = 1,815) 

p = 0,6117 (NS) 

003,0rk +=  
(Q* = 4,049) 

p = 0,2563 (NS) 

201,0rk +=  
(Q* = 7,483) 

p = 0, 0579 (NS) 

016,0rk +=  
(Q* = 0,195) 

p = 0,9784 (NS) 

675,0rk +=  
(Q* = 61,184) 
p = 0,0000 (S) 

7,81 

4 
238,0rk +=  

(Q* = 16,422) 
p = 0,0025 (S) 

012,0rk +=  
(Q* = 34,966) 
p = 0,0000 (S) 

172,0rk −=  
(Q* = 2,968) 

p = 0,5632 (NS) 

051,0rk +=  
(Q* = 4,1482) 

p = 0,3872 (NS) 

192,0rk +=  
(Q* = 8,811) 

p = 0,0660 (NS) 

147,0rk +=  
(Q* = 1,029) 

p = 0,9053 (NS) 

547,0rk +=  
(Q* = 71,939) 
p = 0,0000 (S) 

9,49 

5 
149,0rk +=  

(Q* = 17,317) 
p = 0,0039 (S) 

225,0rk −=  
(Q* = 37,014) 
p = 0,0000 (S) 

245,0rk −=  
(Q* = 5,397) 

p = 0,3694 (NS) 

030,0rk +=  
(Q* = 4,1760) 

p = 0,5244 (NS) 

270,0rk +=  
(Q* = 11,544) 
p = 0,0416 (S) 

362,0rk −=  
(Q* = 6,317) 

p = 0,2766 (NS) 

458,0rk +=  
(Q* = 79,805) 
p = 0,0000 (S) 

11,07 

6 
140,0rk +=  

(Q* = 18,140) 
p = 0,0059 (S) 

465,0rk −=  
(Q* = 46,078) 
p = 0,0000 (S) 

167,0rk +=  
(Q* = 6,569) 

p = 0,3626 (NS) 

042,0rk +=  
(Q* =4,2465) 

p = 0,6434 (NS) 

238,0rk +=  
(Q* = 13,765) 
p = 0,0324 (S) 

049,0rk −=  
(Q* = 6,416) 

p = 0,3783 (NS)  

373,0rk +=  
(Q* = 85,238) 
p = 0,0000 (S) 

12.59 

7 
068,0rk +=  

(Q* = 18,340) 
p = 0,0105 (S) 

421,0rk −=  
(Q* = 53,803) 

p = 0,0000 

049,0rk −=  
(Q* = 6,673) 

p = 0,4637 (NS) 

027,0rk +=  
(Q* = 4,2752) 

p = 0,7476 (NS) 

007,0rk −=  
(Q* = 13,766) 

p = 0,0555 (NS) 

002,0rk −=  
(Q* = 6,416) 

p = 0,4921 (NS) 

278,0rk +=  
(Q* = 88,405) 
p = 0,0000 (S) 

14,07 

8 
004,0rk +=  

(Q* = 18,341) 
p = 0,0188 

381,0rk −=  
(Q* = 60,377) 
p = 0,0000 (S) 

076,0rk +=  
(Q* = 6,937) 

p = 0,5435 (NS) 

067,0rk −=  
(Q* = 4,4646) 

p = 0,8130 (NS) 

119,0rk +=  
(Q* = 14,379) 

p = 0,0725 (NS) 

027,0rk +=  
(Q* = 6,448) 

p = 0,5972 (NS) 

195,0rk +=  
(Q* = 90,034) 
p = 0,0000 (S) 

15,51 

9 
060,0rk −=  

(Q* = 18,511) 
p = 0,0297 (S) 

312,0rk −=  
(Q* = 64,989) 
p = 0,0000 (S) 

009,0rk +=  
(Q* = 6,941) 

p = 0,6433 (NS) 

1456,0rk −=
(Q* = 5,4174) 

p = 0,7965 (NS) 

111,0rk −=  
(Q* = 14,931) 

p = 0,0929 (NS) 

191,0rk −=  
(Q* = 8,168) 

p = 0,5173 (NS) 

102,0rk +=  
(Q* = 90,502) 
p = 0,0000 (S) 

16,92 

10 
083,0rk −=  

(Q* = 18,853) 
p = 0,0422 (S) 

164,0rk −=  
(Q* = 66,325) 
p = 0,0000 (S) 

025,0rk +=  
(Q* = 6,972) 

p = 0,7281 (NS) 

065,0rk −=  
(Q* = 5,6176) 

p = 0,8463 (NS) 

055,0rk −=  
(Q* = 15,073) 

p = 0,1295 (NS) 

254,0rk −=  
(Q* = 11,355) 

p = 0,3316 (NS) 

007,0rk +=  
(Q* = 90,505) 
p = 0,0000 (S) 

18,31 

11 
008,0rk −=  

(Q* = 18,856) 
p = 0,0638 (NS) 

037,0rk −=  
(Q* = 66,397) 
p = 0,0000 (S) 

077,0rk −=  
(Q* = 7,279) 

p = 0,7760 (NS) 

3485,0rk +=
(Q* = 11,685) 

p = 0,3878 (NS) 

146,0rk +=  
(Q* = 16,131) 

p = 0,1364 (NS) 

061,0rk +=  
(Q* = 11,550) 

p = 0,3984 (NS) 

095,0rk −=  
(Q* = 90,952) 
p = 0,0000 (S) 

19,68 

12 
259,0rk +=  

(Q* = 22,492) 
p = 0,0324 (S) 

128,0rk +=  
(Q* = 67,294) 
p = 0,0000 (S) 

012,0rk +=  
(Q* = 7,287) 

p = 0,8380 (NS) 

185,0rk +=  
(Q* = 13,504) 

p = 0,3335 (NS) 

160,0rk −=  
(Q* = 17,479) 

p = 0,1325 (NS) 

081,0rk +=  
(Q* = 11,903) 

p = 0,4535 (NS) 

211,0rk −=  
(Q* = 93,299) 
p = 0,0000 (S) 

21,03 

Nota: NS: Não Significativo a 5% e S: Significativo a 5%. 

Avaliando-se os sinais dos coeficientes de autocorrelação dispostos na Tabela 1, observou-se 
que nas duas primeiras defasagens mensais: julho e junho, apenas o fundo de investimento 
imobiliário Torre Norte foi encontrado um valor negativo (-0,072), porém, não significativo, 
com uma probabilidade de 66,77% para a aceitação da hipótese nula de inexistência de 
autocorrelação serial. 

Além disso, foram encontrados 54 coeficientes de autocorrelação serial com sinais 
positivos, sendo que destes, 29 coeficientes foram estatisticamente significativos com valores 
de p < 5% e os 25 coeficientes restantes foram desprezíveis. 

Os sinais positivos dos coeficientes de autocorrelação serial estimados podem ser 
interpretados como o fato de que a cada oscilação das taxas de rentabilidades esperadas dos 
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fundos no mês atual, por exemplo, sejam acompanhadas de oscilações dessas taxas no mesmo 
sentido nos meses anteriores, isto é, se a taxa de retornos de um dado fundo de investimento 
subir no mês atual, espera-se que elas também subam no mês subseqüente, ceteris paribus. 

Por outro lado, foram computados 30 coeficientes com sinais negativos para as 
autocorrelações serial dentre as 12 defasagens (lags) estabelecidas, sendo que destes 
coeficientes, 19 deles foram estatisticamente significativos, enquanto que os 11 coeficientes 
restantes possuem significâncias que estão acima do valor de probabilidade de 5%. 

Os sinais negativos encontrados nos coeficientes das séries temporais podem ser 
interpretados como um indicativo de que as taxas de rentabilidades dos fundos de 
investimentos imobiliários oscilam num dado sentido em um mês e, no período subseqüente, 
espera-se que tal oscilação ocorra em sentido contrário, que pode ser visto como uma baixa 
liquidez e descontinuidade das negociações. 

Uma outra razão para o elevado número de sinais negativos é a deficiência de 
interpretação momentânea de informações novas que chegam ao mercado. Por exemplo, no 
primeiro mês as cotações dos fundos de investimentos podem oscilar em um sentido, 
seguindo-se logo em seguida de um movimento de correção de tendência em sentido contrário 
como resultado de uma avaliação mais precisa em termos de informações por parte dos 
gestores dos fundos. 

Nesse contexto, merecem destaques os fundos de investimentos imobiliários Europar, 
ABC Plaza e Torre Norte, sendo que o primeiro fundo não houve qualquer defasagem 
estatisticamente significativa, o segundo fundo somente a primeira defasagem foi 
estatisticamente significativa a um nível de probabilidade igual a 4,9% (p = 0,049) e o terceiro 
fundo não houve coeficientes de autocorrelação com defasagens relevantes estatisticamente. 

Conquanto, os fundos de investimentos Pátio Higienópolis, Hospital da Criança e 
Financial Center, percebeu-se à luz da tabela anterior que a grande maioria dos coeficientes 
de autocorrelação serial que foram estimados é estatisticamente significativa ao nível de 
probabilidade inferior a 5% (p < 5%), o que se traduz por uma existência de dependência 
temporal entre as taxas de rentabilidades. Em uma primeira instância, há possibilidade de 
existirem mecanismos de negociação que poderiam ser mais lucrativos para o investidor do 
que a estratégia de simplesmente comprar e guardar a(s) cota(s) do(s) fundo(s) [buy and 
hold]. 

A que se ressaltar que os elevados e significantes coeficientes de autocorrelação serial 
dos fundos: Pátio Higienópolis em julho; Hospital da Criança em julho; junho; fevereiro e 
janeiro e Financial Center nas defasagens entre os meses de julho até março. Essa aparente 
ineficiência desse mercado e, especificamente, para os fundos supracitados, pode ser 
parcialmente justificada em razão dos gestores dos fundos não utilizarem toda a informação 
disponível no mercado, ou mesmo não terem acesso à mesma, se baseando simplesmente em 
outros fatores de natureza política ou econômica que pode ser causa da ineficiência. 

Deve-se considerar ainda que, por se tratar de um mercado de baixa liquidez nas 
negociações, além de ser incipiente, isso acaba prejudicando as previsões das taxas de 
rentabilidade de forma que efetivamente reflitam todas as informações disponíveis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de eficiência informacional fraca a 
partir de séries temporais mensais de sete Fundos de Investimentos Imobiliários no período de 
janeiro de 2003 a agosto de 2005. O método de avaliação do nível de eficiência informacional 
foi o teste de hipótese de autocorrelação serial proposto por Ljung e Box (Q). 

Avaliou-se os sinais dos coeficientes de autocorrelação e percebeu-se que nas duas 
primeiras defasagens mensais: julho e junho, apenas o fundo de investimento imobiliário 
Torre Norte foi encontrado um valor negativo (-0,072), porém, não significativo, com uma 
probabilidade de 66,77% para a aceitação da hipótese nula de inexistência de autocorrelação 
serial. Além disso, foram encontrados 54 coeficientes de autocorrelação serial com sinais 
positivos, sendo que destes, 29 coeficientes foram estatisticamente significativos com valores 
de p < 5% e os 25 coeficientes restantes foram desprezíveis 

Por outro lado, foram computados 30 coeficientes com sinais negativos para as 
autocorrelações serial dentre as 12 defasagens (lags) estabelecidas, sendo que destes 
coeficientes, 19 deles foram estatisticamente significativos, enquanto que os 11 coeficientes 
restantes possuem significâncias que estão acima do valor de probabilidade de 5%. 

Os sinais negativos encontrados nos coeficientes das séries temporais foram  
interpretados como um indicativo de que as taxas de rentabilidades dos fundos de 
investimentos imobiliários oscilam num dado sentido em um mês e, no período subseqüente, 
espera-se que tal oscilação ocorra em sentido contrário, que pode ser visto como uma baixa 
liquidez e descontinuidade das negociações. 

Finalmente, os fundos de investimentos Pátio Higienópolis, Hospital da Criança e 
Financial Center, percebeu-se que a grande maioria dos coeficientes de autocorrelação serial 
que foram estimados é estatisticamente significativa ao nível de probabilidade inferior a 5% 
(p < 5%), o que pôde ser traduzido pela existência de dependência temporal entre as taxas de 
rentabilidades. Em uma primeira instância, há possibilidade de existirem mecanismos de 
negociação que poderiam ser mais lucrativos para o investidor do que a estratégia de 
simplesmente comprar e guardar a(s) cota(s) do(s) fundo(s) [buy and hold]. 

 
Referências Bibliográficas 
 
BRITO, Ney O. Eficiência Informacional Fraca de Mercados de Capitais sob Condições de 
Inflação. Revista Brasileira de Mercados de Capitais, Rio de Janeiro, v. 4, n. 10, p. 63 – 85. 
Jan./Abr. 1978. 
 
BRITO, Ney O.; MENEZES, José Célio F. A Eficiência Informacional Fraca do Mercado à 
Vista da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (1973–1980). Revista Brasileira de Mercados 
de Capitais, Rio de Janeiro, v. 8, n. 23, p. 119–133. Maio/Ago., 1982. 
 
DAMODARAN, A. Avaliação de Investimentos: Ferramentas e Técnicas para 
Determinação do Valor de Qualquer Ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 
 
DRYDEN, M. M. A Statistical Study of UK Share Prices. Scottish Journal of Political 
Economy, Edinburg, Scottish Economic Society, n. 28, v. 17. 1970. 
 
FAMA, Eugene F. The Behavior of Stock Markets Prices. The Journal of Business. v. 38, p. 
34 – 105. 1965. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
1

FAMA, Eugene F. Efficient Capital Markets I: A Review of Theory and Empirical Work. 
Journal of Finance, v. 25, p. 383 – 417. 1970. 
 
FAMA, Eugene F. Efficient Capital Markets II. Journal of Finance, v. 5, n 56, p. 1575 – 
16717. 1991. 
 
GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. São Paulo: Makron Books, 2003. 
 
HAUGEN, R.A. Modern Investment Theory. 5a ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2001. 
 
KEMP, G. Alexander; REID, C. Gavin. The Random Walk and the Recent Behavior of 
Equity Prices in Britain. Economical, v. 38, p. 28 – 51, February, 1971. 
 
KENDALL, M. G. The Analysis of Economic time Series – Part I: Prices. In: COOTNER, 
PAUL. H. The Random Character of Stock Market Prices. Cambridge, Mass. The MIT 
Press. 1964. 
 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática 
da pesquisa. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
 
LJUNG, G. M.; BOX, G. E. P. The Likelihood Function of Stationary Autoregressive – 
Moving Average Models. Biometrica, v. 66, p. 265 – 270, 1979. 
 
MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 2ª. Edição, 
São Paulo: Atlas, 1990. 234p. 
 
MUNIZ, Carlos José. Testes Preliminares de Eficiência do Mercado de Ações Brasileiro. 
Revista Brasileira de Mercados de Capitais, Rio de Janeiro. v. 6, n. 16, p. 80 – 94, jan./abr., 
1980. 
 
ODA, André L., SECURATO, José R. Avaliação de Desempenho de Fundos de 
Investimento: O Guia de Fundos da FEA-USP, 1998. 
 
RABELO JUNIOR, Tarcísio Saraiva e IKEDA, Ricardo Hirata. Mercados Eficientes e 
Arbitragem: Um Estudo sob o Enfoque das Finanças Comportamentais. Revista 
Contabilidade & Finanças – USP. São Paulo, n. 34, p. 97 – 107, janeiro/abril 2004. 
 
RODRIGUES, Euchério Lerner. Testes de Eficiência do Mercado de Ações Brasileiro. 
Revista Análise, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 615 – 627, 1991. 
 
TITTMAN, S.; GRINBLATT, M. Mercados Financeiros e Estratégia Corporativa. 2ª. Ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005, 724p. 
 


