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Resumo  
 

Dado que a volatilidade idiossincrática é uma das componentes da volatilidade total e 

esta não é constante ao longo do tempo, vários autores têm investigado o seu 

comportamento em diferentes períodos e mercados. No entanto, os estudos sobre os 

padrões de sazonalidade no risco idiossincrático são escassos na literatura. 

Tentando contribuir para a evolução da literatura neste campo e, recorrendo a dados 

relativos às empresas que compõem o índice Stoxx Europe 600, a presente dissertação 

investiga os efeitos janeiro, dia da semana e período de mudança do mês. A análise estende-

se aos semestres, trimestres e último dia do mês.  Foi obtida evidência de que o primeiro 

semestre apresenta um risco idiossincrático mais elevado, sendo que no terceiro e quarto 

trimestre verfica-se um menor risco idiossincrático relativamente ao período remanescente. 

Quanto aos meses do ano, o mês de junho apresenta a maior volatilidade idiossincrática, 

enquanto que no mês de agosto é evidenciada menor volatilidade. No que concerne ao efeito 

dia da semana, a segunda-feira apresenta uma menor volatilidade idiossincrática em relação 

aos restantes dias. Por fim, não foi encontrada evidência de menor risco idiossincrático no 

período de mudança do mês, nem menor risco idiossincrático no último dia do mês 

relativamente ao período remanescente.   

Os resultados obtidos nesta dissertação constituem um importante acrescento à limitada 

literatura referente aos padrões de sazonalidade no risco idiossincrático. Para o investidor o 

conhecimento e identificação de padrões de sazonalidade são valiosos para a tomada de 

decisões de investimento. 

 

Palavras-chave: Risco Idiossincrático, Padrões de Sazonalidade 
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Abstract 
 

Since idiosyncratic volatility is one of the components of total volatility and it is not 

constant over time, several authors have investigated the behaviour of idiosyncratic volatility 

in different periods and markets. However, there is a lack of studies related to seasonality 

patterns in literature. 

Trying to contribute to the evolution of literature in this field and, using data of the 

companies that compose the Stoxx Europe 600 index, this dissertation investigates the 

January, weekday and turn-of-the-month effects. The analysis extends to the semesters, 

quarters and to the last day of the month. Evidence was obtained that the first semester 

presents higher idiosyncratic risk, while in the third and fourth quarter it is verified a lower 

idiosyncratic risk compared to the remaining period. Concerning the months of the year, 

June has the highest idiosyncratic volatility, while in August the volatility is lower. Regarding 

the weekday effect, Monday has a lower idiosyncratic volatility than the remaining days. 

Finally, there is no evidence of lower idiosyncratic risk in the turn-of-the month period, 

neither lower idiosyncratic risk on the last day of the month. 

The results obtained in this dissertation constitutes an important addition to the limited 

literature concerning seasonality patterns in idiosyncratic risk. For the investor, the 

knowledge and identification of seasonality patterns are valuable for investment decison 

making. 

 

 Keywords: Idiosyncratic Risk, Seasonality Patterns 
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Introdução 
 

O risco idiossincrático é definido como o risco específico da empresa, sendo este 

independente do movimento do mercado (Fu, 2009).  A volatilidade é variável no tempo e, 

uma vez que a volatilidade idiossincrática é uma das suas componentes, a literatura tem 

explorado a tendência desta volatilidade em diferentes períodos (Brandt, Brav, Graham, & 

Kumar, 2010; Campbell, Lettau, Malkiel, & Xu, 2001; Xu & Malkiel, 2003) e em diferentes 

mercados (Kearney & Potì, 2008; Sault, 2005), encontrando diferentes evidências relativas 

aos níveis da volatilidade idiossincrática.  

Vários estudos encontram evidência de que o risco idiossincrático é relevante na 

valorimetria dos ativos. Merton (1987), Goyal & Santa-Clara (2003) e Huang, Liu, Rhee, & 

Zhang (2009) documentam uma relação direta e positiva entre a rentabilidade das ações e a 

volatilidade idiossincrática. Contrariamente, exemplos como Ang, Hodrick, Xing, & Zhang 

(2006, 2009) e Bali, Cakici, & Levy (2008) evidenciam que a relação é negativa, apesar de Bali 

et al. (2008) afirmar que esta está dependente da frequência dos dados, do tipo de índice e da 

metodologia usada na construção da volatilidade idiossincrática. Ainda, Huang, Liu, Rhee, & 

Zhang (2011) estudam a sazonalidade da relação entre a volatilidade idiossincrática e as 

subsequentes rentabilidades. Os autores concluem que em janeiro a rentabilidade do 

portfólio aumenta com a volatilidade idiossincrática. Porém, nos restantes meses é 

documentada uma relação negativa entre as rentabilidades e a volatilidade idiossincrática.  

Como na tomada de decisões financeiras os investidores consideram a relação 

existente entre o risco idiossincrático e a rentabilidades, a identificação de padrões na 

volatilidade idiossincrática permite aos investidores usarem esse conhecimento no apoio às 

suas decisões de investimento. 

A presente dissertação pretende estudar a existência de sazonalidade no risco 

idiossincrático no mercado de ações europeu. Mais especificamente, procura-se investigar se 

o risco idiossincrático apresenta ou não os efeitos dias da semana, mês de janeiro e mudança 

do mês. Dada a limitada literatura referente às anomalias de calendário presentes no risco 

idiossincrático, este estudo estende a sua análise e debruça-se, também, sobre o risco 

idiossincrático dos semestres e trimestre do ano e do último dia do mês. 

No que respeita às conclusões obtidas, são evidenciados padrões de sazonalidade nos 

semestres, nos trimestres, nos meses do ano e nos dias da semana, apesar de os resultados 

não serem consistentes com as explicações sugeridas pela literatura. No caso do período de 
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mudança do mês e do último dia do mês não foram evidenciados padrões de sazonalidade 

no risco idiossincrático. 

A dissertação estrutura-se da seguinte forma: no Capítulo 1 encontra-se uma revisão 

de literatura ao nível das metodologias usadas no cálculo do risco idiossincrático das ações, 

à evolução e determinantes do risco idiossincrático. Ainda, no primeiro capítulo é feita uma 

revisão de literatura a respeito dos padrões de sazonalidade nas rentabilidades e volatilidade 

das ações. O Capítulo 2 descreve os dados utilizados e a sua fonte, e as metodologias 

adotadas, primeiramente para calcular o risco idiossincrático e, em seguida, para estudar os 

padrões de sazonalidade no risco idiossincrático. No Capítulo 3, após a exposição da 

estatística descritiva do risco idiossincrático, são apresentados e discutidos os resultados 

obtidos através da análise econométrica realizada. Por fim, encontram-se as conclusões. 
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1. Revisão da Literatura 

 

1.1.  O Risco Idiossincrático 

 

O CAPM e o modelo de três fatores de Fama-French têm como base a teoria de 

Markowitz (1952), que explica como os investidores, ao diversificarem os seus portfólios, 

conseguem reduzir o risco através da eliminação do risco idiossincrático. No entanto, o risco 

idiossincrático tem impacto no preço de equilíbrio dos ativos no caso de o investidor não 

deter vários ativos no seu portfólio. Merton (1987) e Malkiel & Xu (2002) apresentam 

situações em que os investidores não detêm um portfólio bem diversificado, sendo que, 

segundo os autores, portfólios mal diversificados podem levar a um prémio de risco 

idiossincrático. Assim, os autores sugerem a existência de uma relação entre o risco 

idiossincrático e a rentabilidade esperada das ações. 

Campbell et al. (2001) desagregam a volatilidade de forma a estudar o comportamento, 

não só da volatilidade ao nível do mercado, mas também, ao nível da indústria e ao nível da 

empresa, uma vez que a rentabilidade de uma ação individual é composta por três 

componentes. Em concreto, a rentabilidade do mercado, os choques ao nível da indústria e 

os choques ao nível idiossincrático da empresa. Além disso, os autores consideram 

importante analisar a volatilidade destas componentes, por diferentes razões: Primeiro, 

porque vários investidores possuem elevada participação em ações individuais, pelo que 

podem não conseguir diversificar o seu portfólio tal como a teoria financeira prevê e, assim, 

os investidores serão afetados, também, por alterações na volatilidade idiossincrática e da 

indústria. Em segundo lugar, o conhecimento convencional sustenta que um portfólio bem 

diversificado, que permite a eliminação do risco idiossincrático, é constituído por cerca de 

20 a 30 ações, levando os investidores a seguir essa direção (Bloomfield, Leftwich, & Long, 

1977). No entanto, o número de ações que originam um portfólio bem diversificado depende 

da volatilidade idiossincrática das ações que o compõem. Em terceiro lugar, Campbell et al. 

(2001) consideram que o comportamento da volatilidade idiossincrática é, particularmente, 

importante para os arbitragistas que enfrentam riscos relacionados com a volatilidade 

idiossincrática da volatilidade. A literatura sustenta que, quando a volatilidade idiossincrática 

da empresa é elevada, a ocorrência de erros na avaliação do preço das ações é maior, sendo 

que o risco idiossincrático desencoraja os arbitragistas (Ingersoll, 1987; Shleifer & Vishny, 
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1997). Ainda, Campbell et al. (2001) referem a importância da volatilidade idiossincrática nos 

event studies, pois a significância estatística da rentabilidade relacionada a determinado evento 

é determinada pela volatilidade dessa rentabilidade relativamente à do mercado ou da 

indústria (Campbell, Lo, & MacKinlay, 1997). Por último, no mesmo estudo, é referido que 

o preço de uma opção de determinada ação individual depende da volatilidade total da ação, 

e não só da volatilidade do mercado. 

 

1.1.1. Medidas de Cálculo  

 

(i) Decomposição da volatilidade  
 

A volatilidade idiossincrática é uma medida do risco idiossincrático e, uma vez que esta 

não é observável, um método frequentemente usado na literatura é o Método Indireto 

desenvolvido por Campbell et al. (2001). Os autores decompõem a rentabilidade de uma 

ação em três componentes: a rentabilidade do mercado, um resíduo específico da indústria e 

um resíduo específico da empresa. 

As indústrias são denotadas por 𝑖 e as empresas individuais são indexadas por 𝑗, assim, 

o excesso de rentabilidade face à taxa de juro isenta de risco da empresa 𝑗 que pertence à 

indústria 𝑖 no período 𝑡 corresponde a 𝑅𝑗𝑖𝑡 . Se 𝑤𝑗𝑖𝑡  é o peso da empresa 𝑗 na indústria 𝑖, o 

excesso de rentabilidade da indústria 𝑖 no período 𝑡 é dado por 𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑡𝑅𝑗𝑖𝑡𝑗∈𝑖 , sendo 

que o peso usado é a capitalização bolsista. O peso da indústria 𝑖 no mercado é denotado 

por 𝑤𝑖𝑡 e o excesso de rentabilidade do mercado por 𝑅𝑚𝑡 = ∑ 𝑤𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡𝑖 . 

Esta decomposição feita por Campbell et al. (2001) é baseada no CAPM, tendo os 

autores imposto que as interceções fossem iguais a zero: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑚𝑅𝑚𝑡 + 휀�̃�𝑡 (1.1) 

para a rentabilidade da indústria e 

𝑅𝑗𝑖𝑡 = 𝛽𝑗𝑖 𝑅𝑖𝑡 + ƞ̃𝑗𝑖𝑡 

= 𝛽𝑗𝑖 𝛽𝑖𝑚𝑅𝑚𝑡 + 𝛽𝑗𝑖휀�̃�𝑡 +  ƞ̃𝑗𝑖𝑡  
(1.2) 

para a rentabilidade individual da empresa. Na equação (1.1) 𝛽𝑖𝑚 corresponde ao beta de 

indústria 𝑖 relativamente à rentabilidade de mercado, e 휀�̃�𝑡 corresponde ao resíduo específico 

da indústria. Da mesma forma, na equação (1.2), 𝛽𝑗𝑖  é o beta da empresa 𝑗 na indústria 𝑖, e  
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ƞ̃𝑗𝑖𝑡  é o resíduo específico da empresa. ƞ̃𝑗𝑖𝑡  é ortogonal às componentes 𝑅𝑖𝑡 , 𝑅𝑚𝑡 e 휀�̃�𝑡 . Por 

outras palavras, os autores assumem que o beta da empresa 𝑗 relativamente ao mercado, 𝛽𝑗𝑚 , 

satisfaz 𝛽𝑗𝑚  =  𝛽𝑗𝑖 𝛽𝑖𝑚  . A soma ponderada dos diferentes betas é: 

∑ 𝑤𝑖𝑡𝛽𝑖𝑚 = 1
𝑖

, ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑡𝛽𝑗𝑖 = 1
𝑗𝜖𝑖

 (1.3) 

A decomposição do CAPM nas equações (1.1) e (1.2) garante que as componentes da 

rentabilidade de uma empresa são ortogonais entre si, permitindo uma decomposição 

simples da variância, em que todos os termos da covariância sejam iguais a zero: 

Var (𝑅𝑖𝑡) = 𝛽𝑖𝑚
2  Var(𝑅𝑚𝑡) + Var (휀�̃�𝑡) , (1.4) 

 

Var (𝑅𝑗𝑖𝑡) = 𝛽𝑗𝑚
2  Var(𝑅𝑚𝑡) + 𝛽𝑗𝑖

2 Var (휀�̃�𝑡) + Var (ƞ̃𝑗𝑖𝑡 ). (1.5) 

No entanto, esta decomposição requer o conhecimento dos betas específicos da 

indústria, sendo a sua estimação muito difícil e, provavelmente, instável. Desta forma, 

Campbell et al. (2001) simplificam a decomposição da rentabilidade da indústria: 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑚𝑡 + 휀𝑖𝑡 , (1.6) 

onde 휀𝑖𝑡 representa a diferença entre a rentabilidade da indústria 𝑅𝑖𝑡e a rentabilidade de 

mercado 𝑅𝑚𝑡 .  

Comparando as equações (1.1) e (1.6): 

휀𝑖𝑡 = 휀�̃�𝑡 + (𝛽𝑖𝑚 − 1)𝑅𝑚𝑡 . (1.7) 

O resíduo 휀�̃�𝑡 da equação (1.4) é igual ao resíduo 휀𝑖𝑡 da equação (1.7) apenas quando o 

beta da indústria 𝛽𝑖𝑚 é um ou a rentabilidade do mercado 𝑅𝑚𝑡 iguala a zero. 

Com a versão simplificada em (1.6), 𝑅𝑚𝑡 e 휀𝑖𝑡 não são ortogonais entre si, pelo que 

não se pode ignorar a covariância entre eles. A variância da rentabilidade da indústria é dada 

por: 

Var (𝑅𝑖𝑡) =  Var(𝑅𝑚𝑡) + Var (휀𝑖𝑡) + 2Cov (𝑅𝑚𝑡, 휀𝑖𝑡) 

= Var(𝑅𝑚𝑡) + Var (휀𝑖𝑡) + 2(𝛽𝑖𝑚 − 1) Var (𝑅𝑚𝑡), 
(1.8) 

sendo que o termo da covariância volta a introduzir o beta da indústria na decomposição da 

variância. Todavia, a média ponderada das variâncias de todas as indústrias não contém 

covariâncias individuais: 
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∑ 𝜔𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑖 𝑅𝑖𝑡) = Var(𝑅𝑚𝑡) +  ∑ 𝜔𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑖 휀𝑖𝑡) =  𝜎𝑚𝑡
2 +𝜎𝜀𝑡

2 , (1.9) 

onde, 𝜎𝑚𝑡
2 ≡ Var(𝑅𝑚𝑡) e 𝜎𝜀𝑡

2  ≡ ∑ 𝜔𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑖 휀𝑖𝑡).  A média ponderada ∑ 𝜔𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑖 𝑅𝑖𝑡) 

pode ser interpretada como a volatilidade esperada de uma indústria selecionada 

aleatoriamente (com probabilidade de selecionar a indústria 𝑖 igual ao seu peso 𝜔𝑖𝑡). 

O mesmo procedimento é aplicado às rentabilidades individuais da empresa. 

Considerando a decomposição da rentabilidade da empresa que faz cair 𝛽𝑗𝑖  da equação (1.2): 

𝑅𝑗𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 + ƞ𝑗𝑖𝑡 , (1.10) 

tal que, 

ƞ𝑗𝑖𝑡 = ƞ̃𝑗𝑖𝑡 + (𝛽𝑗𝑖 − 1)𝑅𝑖𝑡 . (1.11) 

A variância da rentabilidade da empresa é: 

Var (𝑅𝑗𝑖𝑡) =  Var(𝑅𝑖𝑡) + Var (ƞ𝑗𝑖𝑡) + 2Cov (𝑅𝑖𝑡 , ƞ𝑗𝑖𝑡) 

= Var(𝑅𝑖𝑡) + Var (ƞ𝑗𝑖𝑡) + 2(𝛽𝑗𝑖 − 1) Var (𝑅𝑖𝑡). 
(1.12) 

Já a média ponderada das variâncias das empresas na indústria 𝑖 é: 

∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑗𝑖𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖𝑡

𝑗∈𝑖

) +  𝜎𝜂𝑖𝑡
2 , (1.13) 

onde 𝜎𝜂𝑖𝑡
2 ≡ ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑗𝜖𝑖 ƞ𝑗𝑖𝑡) representa a média ponderada da volatilidade ao nível da 

empresa na indústria 𝑖. Calculando a média ponderada de toda a indústria, usando a equação 

(1.9), obtém-se uma decomposição da variância, novamente, livre do beta: 

∑ 𝜔𝑖𝑡 ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡

𝑗∈𝑖

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑗𝑖𝑡) = ∑ 𝜔𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖𝑡) + ∑ 𝜔𝑖𝑡 ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝜂𝑗𝑖𝑡)

𝑗∈𝑖𝑖𝑖𝑖

 

=Var(𝑅𝑚𝑡) +  ∑ 𝜔𝑖𝑡𝑖  𝑉𝑎𝑟(휀𝑖𝑡) +  ∑ 𝜔𝑖𝑡𝑖 𝜎𝜂𝑖𝑡
2  

= 𝜎𝑚𝑡
2 + 𝜎𝜀𝑡

2  + 𝜎𝜂𝑖𝑡
2 , 

(1.14) 

onde  𝜎𝜂𝑖𝑡
2 ≡ ∑ 𝜔𝑖𝑡𝑖 𝜎𝜂𝑖𝑡

2  = ∑ 𝜔𝑖𝑡 ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝜂𝑗𝑖𝑡)𝑗𝜖𝑖𝑖  representa a média ponderada da 

volatilidade ao nível da empresa de todas das empresas.  
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(ii) Procedimentos de Estimação 

 

Campbell et al. (2001) estimam as componentes da volatilidade presentes na equação 

(1.14) usando rentabilidade diárias, sendo que consideram 𝑠 o intervalo em que as 

rentabilidades são medidas, construindo estimativas da volatilidade em intervalos 𝑡 (meses). 

A volatilidade da rentabilidade do mercado do período amostral 𝑡, denotado pelos autores 

como 𝑀𝐾𝑇𝑡 é: 

𝑀𝐾𝑇𝑡 =  �̂�𝑚𝑡
2 = ∑(𝑅𝑚𝑠 − 𝜇𝑚)2

𝑠∈𝑡

 (1.15) 

onde 𝜇𝑚 corresponde à média diária da rentabilidade do mercado 𝑅𝑚𝑠 da amostra. De forma 

a serem consistentes com a metodologia usada, os autores constroem a média ponderada da 

rentabilidade do mercado usando todas as empresas da amostra, dado que os pesos são 

baseados na capitalização bolsista. Para a volatilidade da indústria 𝑖 é utilizada a soma do 

quadrado dos resíduos específicos da indústria da equação (1.6) no período 𝑡: 

�̂�𝜀𝑖𝑡
2 = ∑ 휀𝑖𝑠

2

𝑠∈𝑡

. (1.16) 

 Tal como feito em cima, é calculado a média das indústrias de modo a que as 

covariâncias das indústrias individuais se anulem, levando à seguinte medida da volatilidade 

média de indústria 𝐼𝑁𝐷𝑡: 

𝐼𝑁𝐷𝑡 = ∑ 𝜔𝑖𝑡

𝑖

�̂�𝜀𝑖𝑡
2 . (1.17) 

 Da mesma forma é estimada a volatilidade específica da empresa. Primeiramente, é 

calculada a soma dos quadrados dos resíduos específicos da empresa da equação (1.10) para 

cada empresa presente na amostra: 

�̂�𝜂𝑗𝑖𝑡
2 = ∑ 𝜂𝑗𝑖𝑠

2

𝑠∈𝑡

. (1.18) 

  Em seguida, é calculada a média ponderada das volatilidades específicas da empresa 

que pertencem a determinada indústria: 

�̂�𝜂𝑖𝑡
2 = ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑡

𝑗∈𝑖

�̂�𝜂𝑗𝑖𝑡
2 . (1.19) 
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 Por último, para obter uma medida da volatilidade média a nível da empresa 𝐹𝐼𝑅𝑀𝑡 

é calculada a média das indústrias: 

𝐹𝐼𝑅𝑀𝑡 = ∑ 𝜔𝑖𝑡

𝑖

�̂�𝜂𝑖𝑡
2 . (1.20) 

 

(iii) Outras Medidas de Cálculo  

 

Xu & Malkiel (2003) no estudo do comportamento da volatilidade idiossincrática usam 

abordagens diferentes de decomposição da volatilidade. Primeiro, decompõem a volatilidade 

através do método indireto de Campbell et al. (2001) e, em segundo lugar, estimam a 

volatilidade idiossincrática com base no método direto, que consiste em utilizar os resíduos 

de um modelo de fatores. No método direto, Xu & Malkiel (2003) utilizam o modelo de 

Fama & French (1993), que inclui a rentabilidade de mercado (𝑀), a rentabilidade para o 

tamanho (𝑆𝑀𝐵), que representa a diferença nas rentabilidades entre empresas com pequeno 

e grande valor de mercado, e a rentabilidade de book-to-market (𝐻𝑀𝐿), que representa a 

diferença nas rentabilidades entre empresas com alto e baixo rácios book-to-market: 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖
𝑀𝑅𝑚,𝑡 + 𝛽𝑖

𝑆𝑀𝐵 𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖
𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖,𝑡 , (1.21) 

onde 𝑅𝑖,𝑡 é o excesso de rentabilidade da ação 𝑖 relativamente à taxa de juro isenta de 

risco, 𝑅𝑚,𝑡 é o excesso de rentabilidade do mercado e 𝑟𝑖,𝑡  representa os resíduos específicos. 

Neste caso, a volatilidade idiossincrática agregada condicional1 é estimada da seguinte 

forma: 

�̂�𝐼,𝑡
2 = ∑ 𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑖,𝑡), (1.22) 

onde 𝑤𝑖 representa o peso de cada ação no índice. 

De forma a entender o comportamento variável no tempo da volatilidade condicional 

vária literatura foi desenvolvida baseada em modelos de heterocedasticidade condicional 

autorregressiva (ARCH) e modelos de volatilidade estocástica (Engle (1982); Bollerslev, 

Chou, & Kroner, 1992; Ghysels, Harvey, & Renault, 1996). Apesar de a volatilidade 

                                                             
1 A previsão da volatilidade condicional depende de informação passada, e por isso, pode ser uma variável 

aleatória (Engle, 1982). 
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condicional para cada título poder ser estimada usando o desvio-padrão da rentabilidade 

periódica da ação, uma vez que as volatilidades são persistentes, este seria um estimador 

enviesado e ineficiente (Chou, 1988). Xu & Malkiel (2003) optam, também, por não usar um 

estimador da volatilidade do tipo GARCH (modelo generalizado de heterocedasticidade 

condicional) devido à intensidade computacional requerida, não sendo exequível para o 

estudo, onde se focam em títulos individuais. Estes autores adotaram rolling regression 

estimators2.   

Relativamente às suas conclusões, quando Xu & Malkiel (2003) aplicam o método 

indireto para calcular a volatilidade condicional evidenciam uma tendência similar à 

documentada por Campbell et al. (2001). No caso da construção da volatilidade 

idiossincrática diretamente pelos resíduos do modelo de três fatores de Fama & French 

(1993), Xu & Malkiel (2003) começam por, para cada mês, ajustar o modelo de três fatores, 

sendo que usam dados correntes e passados relativos à rentabilidade de cada ação. Em 

seguida, aplicam o rolling method para estimar a volatilidade idiossincrática através dos resíduos 

estimados de cada ação. Por último, para obter a volatilidade idiossincrática agregada, os 

autores ponderam as volatilidades individuais das ações pelo peso que cada uma tem no 

índice.  Apesar de que Xu & Malkiel (2003), através deste método direto, encontrarem o 

mesmo padrão ao longo do tempo, constatam que a volatilidade idiossincrática é menor 10% 

quando estimada através do método indireto, em média. No entanto, os autores mostram 

que, embora as caraterísticas da volatilidade idiossincrática possam diferir dependendo do 

método de construção, a evidência da evolução da volatilidade idiossincrática mantém-se. 

Desta forma, há uma similaridade nos resultados obtidos quando a volatilidade 

idiossincrática é estimada pelo método direto e pelo método indireto. 

Também, Brown & Kapadia (2007), no seu estudo, usam um método direto para 

calcular o risco idiossincrático usando dados semanais da rentabilidade das ações. Ou seja, 

para cada ano,  os autores estimam o modelo de três fatores de Fama & French (1993) 

incluindo, como Carhart (1997), o fator momentum (𝑀𝑂𝑀), que representa a diferença nas 

rentabilidades entre ações com melhor e pior desempenho recente: 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖
𝑀𝑅𝑚,𝑡 + 𝛽𝑖

𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖
𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖

𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀𝑖 + 𝑟𝑖,𝑡 (1.23) 

                                                             
2 Este método é descrito com maior detalhe no Apêndice 1. 
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Os autores assumem como medida anual do risco idiossincrático a soma dos erros 

quadrados e calculam tanto a média simples dessa medida como a média ponderada usando 

a capitalização bolsista. Ainda, Brown & Kapadia (2007) mostram a metodologia 

desenvolvida por eles evidencia uma tendência do risco idiossincrático consistente com os 

documentados por Campbell et al. (2001). 

De forma similar, Bekaert, Hodrick, & Zhang (2012) estimam o modelo de três fatores 

de Fama & French (1993) e consideram a variância idiossincrática da empresa 𝑖 como a 

variância dos resíduos da equação, isto é, 𝜎2(𝑟𝑖,𝑡). Bekaert et al. (2012) mostram que os 

resultados obtidos através desta metodologia são similares aos obtidos através da 

metodologia de Campbell et al. (2001). 

 

1.1.2.  Evolução  

 

O risco idiossincrático tem impacto nas ações dos arbitragistas, nos event studies, no 

preço das opções e na rentabilidade das ações no caso em que o portfólio não é diversificado. 

Assim, o estudo da evolução do comportamento desta componente tem, nas últimas décadas, 

tido uma crescente relevância na literatura. Campbell et al. (2001) evidenciam uma tendência 

positiva na volatilidade idiossincrática ao nível da empresa, no período de 1962-1997, 

enquanto que a volatilidade do mercado se mantinha constante. Consequentemente, os 

autores documentam um decréscimo no poder explicativo do modelo de mercado para uma 

ação típica e nas correlações entre as rentabilidades das ações individuais, sendo que 

correlações decrescentes entre ações implicam um aumento dos benefícios da diversificação 

de portfólio. No entanto, o aumento da volatilidade idiossincrática, ao longo do período 

analisado, implica um aumento do número de ações necessárias para alcançar uma 

diversificação completa. Os resultados encontrados por Bloomfield et al. (1977) permitiram 

criar a ideia de que, para atingir uma grande parte dos benefícios totais da diversificação de 

portfólios, o investidor devia manter 20 ações. Contudo, Campbell et al. (2001) mostram 

que, com o aumento da volatilidade idiossincrática, para possuir um portfólio relativamente 

diversificado são necessárias 50 ações. 

Com o intuito de comprovar a evidência documentada por Campbell et al. (2001) e 

estudar os mecanismos que provocam o aumento da volatilidade idiossincrática, Xu & 

Malkiel (2003) decompõem a volatilidade de uma ação individual através da metodologia 
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indireta usada por Campbell et al. (2001), mas, também, através dos resíduos do modelo de 

três fatores de Fama & French (1993). Os autores evidenciam uma tendência positiva na 

volatilidade idiossincrática, durante 1980 e 1990, no mercado de ações dos EUA (Estados 

Unidos da América), causado pelo aumento de ações individuais detidas pelo mesmo 

investidor institucional, pela preferência das empresas em projetos únicos que as deixam mais 

vulneráveis ao risco idiossincrático e, ainda, pela crescente importância da NASDAQ 

(National Association of Securities Dealers Automated Quotations). 

No período entre 1974 e 2004, Kearney & Potì (2008) estudam a dinâmica do risco 

idiossincrático, do risco de mercado e das correlações das rentabilidades em 12 mercados de 

valores mobiliários da zona euro. Os autores documentam uma tendência positiva das 

volatilidades idiossincrática e de mercado e, quanto às correlações das ações, não evidenciam 

uma tendência negativa, contrastando com os resultados de Campbell et al. (2001), nos EUA.  

Contudo, Brandt et al. (2010) apresentam uma nova evidência relativamente ao 

comportamento da volatilidade idiossincrática. Estes autores concluem que, por volta do ano 

de 2003, a volatilidade idiossincrática caiu para valores inferiores aos registados  antes da 

década de noventa, considerando, assim, a evidência identificada por Campbell et al. (2001) 

um episódio temporário, e não uma tendência persistente. Os autores mostram ainda que os 

níveis de volatilidade idiossincrática são mais elevados nas ações de preços baixos e que são, 

principalmente, mantidas por investidores individuais, e não por investidores institucionais,  

como Xu & Malkiel (2003) acreditavam. Brandt et al. (2010) apresentam como razão dos 

investidores institucionais evitarem transacionar ações de preços baixos, por exemplo, a falta 

de liquidez e elevados custos de transação. 

Do mesmo modo, Bekaert et al. (2012) analisam a volatilidade idiossincrática agregada, 

no período de 1964 a 2008, no mercado norte-americano e, no período de 1980 a 2008 a 

análise é feita em 23 mercados desenvolvidos. O risco idiossincrático é construído através da 

decomposição de Campbell et al. (2001) e, ainda, através dos resíduos do modelo de três 

fatores de Fama & French (1993). Os autores não encontram evidência que suporte uma 

tendência positiva permanente na volatilidade idiossincrática, mas, pelo contrário, 

documentam que esta é descrita por um processo estacionário autorregressivo (AR) que, em 

determinadas ocasiões, apresenta uma variância mais alta, que, normalmente, é de curta 

duração. Assim, estes resultados vão ao encontro aos documentados por Brandt et al. (2010), 

os quais alegam que o aumento da volatilidade idiossincrática observada na década de 

noventa foi temporária. Além do mais, Bekaert et al. (2012) documentam uma nova evidência 
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de que a volatilidade idiossincrática está altamente correlacionada entre países, tendo essa 

aumentado ao longo do tempo. 

Adicionalmente, Bartram, Brown, & Stulz (2018), usando como amostra todas as 

empresas cotadas dos EUA, no período entre 1963 e 2017, concluem que o risco 

idiossincrático é extremamente elevado no final do século XX e no início do século XXI. 

Identificam, também, que o risco idiossincrático é elevado durante e imediatamente após o 

crash de 1987 e no período seguinte à falência do Lehman Brothers, em 2008. No entanto, após 

os anos 2000 verificam uma queda constante do risco idiossincrático até à crise financeira de 

2008, sendo que no período imediatamente antes da crise de crédito os valores registados 

são extremamente baixos. Como esperavam, os autores mostram um aumento drástico do 

risco idiossincrático com a crise financeira, apesar deste voltar a cair, assumindo, em 

determinados períodos, valores que já não eram verificados desde a década de 1960. 

 

1.1.3.  Determinantes 

 

A evidência do aumento da volatilidade idiossincrática tornou-se um tema fortemente 

estudado. Desde a evidência documentada por Campbell et al. (2001), vários estudos foram 

realizados com o intuito de identificar os determinantes do comportamento variável do risco  

idiossincrático.  

Apesar de Campbell et al. (2001) não terem testado empiricamente nenhum 

determinante da tendência positiva do risco idiossincrático, os autores especulam que essa 

evidência pode resultar de razões relacionadas com o governo das empresas e com o aumento 

dos investidores institucionais. Relativamente às matérias relacionadas com o governo da 

empresa, Campbell et al. (2001) começam por mencionar a tendência de desfazer os 

conglomerados, o que cria mais empresa focadas em apenas uma indústria ou uma atividade 

económica. Estas empresas passam a ser cotadas separadamente e, por isso, os seus riscos 

idiossincráticos são medidos separadamente, enquanto que um conglomerado é, ele próprio, 

um portfólio diversificado de atividades. Em segundo lugar, os autores apontam como fator 

explicativo o facto de as empresas, cada vez mais, emitirem ações num estágio incial do seu 

ciclo de vida3, onde, ainda, há bastante incerteza quanto às suas perspetivas de longo prazo. 

                                                             
3 Este pode já não ser um determinante, uma vez que com o aumento da importância da private equity no mercado 
de ações, é observado um decréscimo nas IPO’s acompanhado por um aumento do número de startups que se 
mantêm privadas após aumentarem o capital pela primeira vez (Ewens & Farre-Mensa, 2017).  
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Além disso, Campbell et al. (2001) salientam que o facto de a remuneração dos gestores 

incluirem stock options como forma de compensação aumenta a assunção de riscos nas 

atividades da empresa. 

Ainda, registou-se um aumento do peso de investidores institucionais no mercado de 

ações e, particularmente, de ações de elevada capitalização. Os investidores institucionais 

formam um pequeno grupo homogéneo cujos sentimentos são, provavelmente, 

influenciados por fatores comuns, dado que recebem as notícias através das mesmas fontes. 

Assim, é frequente os investidores institucionais alterarem o seu  sentimento, 

simultaneamente,  tanto sobre ações individuais como sobre o mercado como um todo 

(Malkiel & Xu, 1999). Dessa forma, choques no sentimento desse grupo estão, 

possivelmente, relacionados com o risco idiossincrático, dado que esse pequeno grupo de 

investidores controla a maior parcela de ações (Campbell et al., 2001). 

Bekaert et al. (2012) divide os determinentes do risco idiossincrático em três grupos, 

sendo estes as mudanças na composição dos índices de mercado, as caraterísticas específicas 

da empresa que possam influenciar a variabilidade idiossincrática do cash flow e, por último, 

as questões comportamentais que afetam as ineficiências do mercado. Os próximos 

parágrafos expõem as principais evidências dentro destes grupos de determinantes. 

O número de empresas cotadas nas bolsas de valores norte-ameriacanas sofreu um 

elevado aumento entre os anos de 1980 e 2000, sendo que as novas empresas cotadas 

apresentam menor rentabilidade e maior crescimento e, por isso, são caraterizadas por terem 

maior risco (Fama & French, 2004). Fink, Fink, Grullon, & Weston (2010) mostram que, por 

volta de 1960, em média, as empresas começavam a emitir ações quando já estavam perto 

dos 40 anos de atividade, enquanto que nos finais da década de noventa as empresas 

iniciavam as suas ofertas públicas (IPO – Initial Public Offering) com menos de 5 anos 

decorrentes desde a sua fundação. O facto de as empresas mais novas serem mais voláteis, 

aliado ao aumento do número de empresas que se abrem ao capital alheio, pode ter causado 

um aumento significativo do risco idiossincrático. Brown & Kapadia (2007) documentam 

que o aumento do risco idiossincrático é provocado pelo facto de empresas com maior risco 

abrirem o capital ao investimento público, e não, necessariamente, relacionados com a idade 

da empresa. 

Cao, Simin, & Zhao (2008) salientam que o aumento do risco idiossincrático é 

consequência tanto do nível como da variância das opções de crescimento da empresa. Os 

gestores têm um maior número de projetos, sendo que existe o risco moral de escolherem 
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projetos que aumentam a volatilidade idiossincrática, o que, por seu lado, aumenta o valor 

da empresa. Gaspar & Massa (2006) e Irvine & Pontiff (2009) encontram evidência de que o 

risco específico da empresa aumenta com o aumento da concorrência dos produtos na 

economia. Uma empresa monopolista consegue transferir grande parte dos choques nos 

custos idiossincráticos para os clientes, suavizando as flutuações nos custos, enquanto que 

uma empresa pertencente a uma indústria altamente competitiva tem dificuldade em fazer o 

mesmo. Além disso, maior concorrência cria maior incerteza quanto aos resultados futuros 

da empresa. 

Chun, Kim, Morck, & Yeung (2008) consideram que o aumento de inovações radicais, 

juntamente com a diminuição da regulamentação e das barreiras comerciais podem levar a 

maior concorrência e destruição criativa. Ainda, Chun et al. (2008) e Comin & Philippon 

(2005) relacionam a volatilidade idiossincrática com os esforços em investigação e 

desenvolvimento (I&D). Os gastos em I&D são resultado de elevada concorrência, pelo que 

as empresas tentam diferenciar-se, diminuindo a correlação entre elas e aumenta o risco 

idiossincrático de cada empresa (Comin & Philippon, 2005). 

O terceiro grupo de determinantes identificado por Bekaert et al. (2012) está 

relacionado com variáveis comportamentais que influenciam o risco idiossincrático. Bennett, 

Sias, & Starks (2003) e Xu & Malkiel (2003) associam, tal como já referido, o aumento do 

peso dos investidores institucionais no mercado de ações com o aumento do risco 

idiossincrático, uma vez que a compra e a venda entre investidores institucionais tendem a 

ser coordenadas, o que pode conduzir a uma maior volatilidade dos preços das ações e maior 

sensibilidade a mudanças no mercado e no fluxo de informação. No entanto, Brandt et al. 

(2010) argumentam que, principalmente para ações com preços baixos, o que explica em 

grande parte o episódio de elevado risco idiossincrático, registado em 1990, são as transações 

de investidores individuais. 

Apesar de, tal como Brandt et al. (2010) e Bekaert et al. (2012) defenderem que não 

existe uma tendência positiva do risco idiossincrático, os autores analisam, além da 

variabilidade do cash flow, potenciais determinantes que a literatura anterior não considerou, 

nomeadamente as variáveis relacionadas com o ciclo de negócio e  a volatilidade agregada do 

mercado. Os resultados encontrados permitiram concluir que as variáveis de cash flow 

(especialmente, as opções de crescimento e o valor de mercado dos ativos), as variáveis do 

ciclo de negócios e a volatilidade do mercado são os determinantes mais importantes da 

variação temporal do risco idiossincrático nos EUA. 
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Embora os estudo relativos à evoluçao do risco idiossincrático não sejam consistentes, 

os dados mais recentes sustentam que não há uma tendência positiva deste risco, mas sim 

episódios. Apesar da basta investigação sobre os determinantes, não é possível concluir sobre 

o que provoca o risco idiossincrático. 

 

1.2.  Sazonalidade  

 

1.2.1 Rentabilidades 

 

Segundo Fama (1970), os mercados são eficientes e já incorporam informação passada. 

Dessa forma, a hipótese dos mercados eficientes não suporta a existência de rentabilidades 

anormais em determinados períodos. Contudo, principalmente depois da década de 70, 

surgiram estudos contraditórios a esta hipótese comprovando a existência de padrões nas 

rentabilidades médias dos ativos (Jensen, 1978). 

A sazonalidade é um tipo de anomalia do mercado de ações, sendo que neste 

subcapítulo são apresentadas quatro “anomalias de calendário”: Efeito janeiro, efeito 

mudança do mês, efeito fim de semana ou efeito dias da semana e efeito feriado. 

 

Efeito janeiro 

 

 Rozeff & Kinney (1976) ao analisarem um índice de ações da New York Stock Exchange 

(NYSE), no período de 1904 a 1974, documentam o efeito janeiro, caraterizado por maiores 

rentabilidades médias no mês de janeiro em comparação com os restantes meses. Keim 

(1983), usando rentabilidade diárias de empresas cotadas na NYSE e American Stock Exchange 

(AMEX) no período entre 1963 e 1976, corrabora o efeito janeiro e acrescenta que empresas 

de pequena capitalização são mais fortemente afetadas por este fenómeno. O autor 

documenta ainda uma relação negativa entre as rentabilidades e a dimensão, sendo essa mais 

acentuada no mês de janeiro do que nos outros meses. Também a conclusão de Fama (1991) 

na análise das rentabilidades das empresas cotadas na NYSE, AMEX e NASDAQ no 

período de 1941 e 1991 vão ao encontro do efeito janeiro. Ritter (1988) afirma que, em 

Dezembro, os investidores vendem ações que apresentaram um declínio no preço durante o 

ano, com o objetivo de realizar perdas para fins fiscais. Contudo, esperam até janeiro para 



16 

 

reinvestir os ganhos em ações de menor capitalização, sendo que este comportamento de 

compra e venda por parte dos investidores dá origem à hipótese Parking-the-Proceeds. 

A evidência deste fenómeno é alargada a nível internacional. Gultekin & Gultekin 

(1983), utilizando dados relativos a 17 dos países mais industrializados no período entre 1959 

e 1979, evidenciam rentabilidades do mês de janeiro bastante superiores às obtidas nos outros 

meses na maioria dos países. O efeito janeiro foi, ainda, documentado no Canadá no período 

de 1950 a 1980 (Berges, McConnell, & Schlarbaum, 1984; Tinic, Barone-Adesi, & West, 

1987), em França e na Bélgica de 1968 a 1983 (Corhay, Hawawini, & Michel, 1987) e no 

Reino Unido entre 1955 e 1980 (Reinganum & Shapiro, 1987). Asteriou & Kavetsos (2006) 

estudam oito economias em transição4, no período de 1991 a 2003, concluindo pela 

existência do efeito janeiro para a maioria desses países, sendo que encontram forte evidência 

na Polónia, Roménia e Hungria. 

Relativamente às explicações para o efeito janeiro é possível destacar três principais 

enunciadas pela literatura. Primeiro, de acordo com a hipótese do tax-loss selling, os 

investidores, no final do ano, vendem as ações que durante o ano não tiveram um bom 

desempenho, registando perdas, de forma a reduzirem o montante de impostos a pagar. No 

início do ano, os investidores recompram as ações a preços mais baixos, gerando, assim, uma 

pressão negativa nos preços em dezembro e uma pressão positiva em janeiro (Reinganum, 

1983).  

 A segunda explicação apontada é a hipótese de window dressing, que consiste na compra 

de ações com retornos passados positivos5 e na venda de ações com retornos passados 

negativos6 no final do ano, de forma a que os investidores institucionais exibam portfólios 

mais atrativos (com menor risco ou desempenho mais elevado) aos seus clientes 

(Lakonishok, Shleifer, Thaler, & Vishny, 1991). He, Ng, & Wang (2004) verificam que os 

investidores institucionais aumentam a venda das ações com fraco desempenho no quarto 

trimestre do ano, sustentando a hipótese do window-dressing. Todavia, a ligação entre este 

comportamento por parte dos investidores institucionais e o efeito janeiro é feita por Ng & 

Wang (2004). Os autores revelam que os investidores institucionais, no último trimestre do 

ano, vendem mais ações losers mas, no trimestre seguinte, compram mais ações, tanto losers 

                                                             
4 Nomeadamente, República Checa, Eslováquia, Hungria, Polónia, Lituânia, Rússia, Eslovénia e Roménia. 
5 Ações cujo desempenho é bom e por essa razão são, normalmente, denominadas por winners stocks. 
6 Ações cujo desempenho é fraco e por essa razão são, normalmente, denominadas por losers stocks. 
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como winners, ajustando o risco do portfólio. Assim, Ng & Wang (2004) sugerem que a venda 

das ações losers intensifica o efeito janeiro.  

Outra explicação dada pela literatura prende-se com a hipótese de a informação 

divulgada nos primeiros dias de janeiro referente ao ano fiscal anterior (Rozeff & Kinney, 

1976). Segundo De Bondt & Thaler (1985), os investidores reagem de forma exagerada a 

essa informação, em especial no caso de empresas de pequena dimensão, uma vez que a sua 

informação é geralmente considerada pobre. Ainda os autores descobrem que, num período 

de 5 anos, os portfólios compostos por losers stocks ganham elevados retornos em janeiro 

sistematicamente, enquando os portfólios compostos por winners stocks não. Para De Bondt 

& Thaler (1985) uma possível justificação prende-se com a teoria de que os investidores 

esperam alguns anos antes de perceberem as perdas e observarem a sazonalidade do mercado 

como um todo. 

No entanto, e apesar da vasta evidência da existência do efeito janeiro, subsistem 

estudos contraditórios. Gu (2003) mostra uma tendência decrescente do efeito janeiro nos 

EUA a partir de 1988, usando os índices Dow Jones 30 Industrial Average e S&P 500 (Standard 

& Poor’s 500). Ainda, o autor evidencia o desaparecimento do efeito nos índices Russell 1000, 

Russell 2000 e Russell 3000. A nível internacional, Fountas & Segredakis (2002) afirmam que 

o efeito janeiro desapareceu em grande parte para 18 mercados emergentes.  

Marquering, Nisser, & Valla (2006) comprovam que o efeito janeiro desapareceu no 

mercado norte-americano logo após ter sido publicado o primeiro estudo a documentar o 

efeito janeiro7, sendo que o timing do desapareciemento ou reapareciementos das anamolias 

coincide, em vários casos, com o timing de publicações académicas. Segundo os autores, 

existem duas possíveis razões para o desaparecimento das anamolias. A primeira diz respeito 

ao facto de os investidores se aperceberem dos padrões de sazonalidade e criarem estratégias 

para os explorarem, eliminando tais anomalias. Alternativamente, as anamolias reportadas 

empiricamente podem apenas ser resultado de data snooping8. 

Moosa (2007) ao estudar as rentabilidades de ações norte-americanas no período de 

1970 a 2005 prova a existência do efeito janeiro, exceto para o período de 1990 a 2005, onde 

o autor conclui pelo desaparecimento de tal efeito. Ao analisar seis índice de mercado, 

nomeadamente o Russell 3000, o Russell Developed stock index, o Russell Asia-Pacific stock index, o 

Russell Europe stock index, o Russell Latin-America stock index e o Russell Emerging stock index, 

                                                             
7 Rozeff and Kinney (1976). 
8 Ocorre quando vários estudos empíricos são baseados na mesma base de dados. 
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também Patel (2016) conclui pelo desaparecimento do efeito janeiro para o período de 

janeiro de 1997 e dezembro de 2014. 

 

Efeito mudança do mês 

 

O efeito mudança do mês está relacionado com a existência de rentabilidades mais 

elevadas nos últimos dias de negociação do mês e nos primeiros dias do mês seguinte (Ariel, 

1987). Os resultados obtidos por Lakonishok & Smidt (1988)9 mostram que as taxas de 

rentabilidade médias são particularmente altas no último dia do mês e nos três primeiros dias 

do mês seguinte. 

Jaffe & Westerfield (1989) examinam quatro mercados internacionais, nomeadamente 

Japão, Canadá, Austrália e Reino Unido10. Dentro dos país em análise apenas a Austrália 

apresenta o efeito mudança do mês significativo, ainda que fraco. Por sua vez, Cadsby & 

Ratner (1992) evidenciam um efeito mudança do mês significativo nos EUA, Canadá, Reino 

Unido, Austrália, Suiça e Alemanha Ocidental.11  No estudo de 19 países no período de 1988 

a 2000, Kunkel, Compton, & Beyer (2003) encontram evidência da existência do efeito 

mudança do mês na maioria dos países. 12  

Barone (1990) sugere que os investidores concentram as suas compras no final do mês, 

uma vez que isso produz uma melhoria nos indicadores de desempenho, normalmente 

calculados com base nos preços do final do mês. Maher & Parikh (2013) defendem esta 

hipótese de “reequilíbrio do porffólio”, dado que encontram evidência de que há um 

aumento significativo no volume de compra no final do mês comparando com a média do 

resto do mês. 

Uma diferente explicação para a presença de rentabilidades mais elevadas na mudança 

do mês é apresentada por  Ogden (1990)13. De acordo com o autor, os investidores nos EUA 

recebem a maior parte da sua remunerção (salários, dividendos e juros) no final do mês, 

                                                             
9 Analisam as taxas de rentabilidade diárias do DJIA, no período de 1897 a 1985. 
10 Os períodos de análise variam de país para país: de janeiro de 1970 a abril de 1983 no caso do Japão, de 
janeiro de 1977 a novembro de 1983 no Canadá, de janeiro de 1973 a abril de 1985 na Austrália, e no Reino 
Unido a análise é feita entre janeiro de 1950 e novembro de 1983. 
11 A análise é feita nos seguintes períodos: EUA (1962-1987); Canadá (1975-1987); Reino Unido (1983-1988); 
Austrália (1980-1989); Suíça (1980-1989); Alemanha Ocidental (1980-1989) 
12 A evidência é encontrada na África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EUA, 
França, Holanda, Japão, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Singapura e Suíça. No caso do Brasil, Hong 
Kong e Malásia não há evidência que suporte o efeito mudança do mês. 
13 O estudo é desenvolvido através do CRSP equally weighted index e o CRSP value-weighted index no período de 
1969 a 1986. 
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aumentando a quantia de dinheiro disponível, o que, consequentemente, aumenta a pressão 

de compra nesse período. Esta pressão eleva os preços das ações e, por isso, as rentabilidades 

nos primeiros dias do mês são mais elevadas relativamente às rentabilidades ao longo do mês. 

Ogden (1990) refere-se a esta hipótese como a “hipótese da liquidez”. No entanto, 

McConnell & Xu (2008) testam esta hipótese usando dados relativos ao período entre 1926 

e 2005, concluindo que não existe evidência de maior volume de transações na mudança do 

mês. Afirmam, ainda, que este efeito não se restringe a ações de pequena dimensão ou de 

baixos preços, não é causado por elevada volatilidade da rentabilidade na mudança do mês 

nem pelo aumento das taxas de juro nesta altura. Burnett (2017) defende que a regularidade 

do efeito mudança do mês prende-se com a hipótese da liquidez proposta por Ogden (1990) 

e, também, com a confiança do investidor14. Burnett (2017) mostra que o efeito mudança do 

mês está presente durante os meses de elevada liquidez apenas quando acompanhado por 

elevada confiança do investidor. Quando a liquidez é baixa mas a confiança do investidor é 

alta, é evidenciada uma regularidade do efeito mudança do mês. 

 

Efeito dias da semana e efeito fim de semana 

 

O efeito dias da semana ou efeito fim de semana carateriza-se pela presença de 

rentabilidades anormais em determinados dias da semana. Vários autores (Cross, 1973; 

French, 1980; Gibbons & Hess, 1981)15 documentam a tendência das ações apresentarem 

rentantabilidades mais elevadas à sexta-feira e destas serem significativamente mais baixas à 

segunda-feira.  

Keim & Stambaugh (1984), após estudarem 55 anos de dados baseados no Standard 

and Poor’s Composite Indexe de 1928 a 1982, observaram que as ações apresentam rentabilidades 

negativas à segunda-feira, e são as sextas-feiras que exibem as rentabilidades mais elevadas 

da semana. Ainda, os autores reportam que a magnitude do efeito está relacionado com a 

dimensão da empresa, isto é, quanto menor for a dimensão das empresas no portfólio, mais 

robusto é o efeito dias da semana. Mesmo para períodos mais históricos, Lakonishok & 

                                                             
14 A medida usada para determinar o nível de confiança dos investidores é construída usando dois índices: Index 
of Consumer Sentiment do Instituto de Investigação Social da Universidade de Michigan e o Consumer Confidence 
Index publicado pela Conference Board. 
15 Os estudos baseiam-se no mercado norte-americano entre a década de 50 e 70. 
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Smidt (1988) evidenciam rentabilidades negativas à segunda-feira e uma tendência de maior 

taxa de rentabilidade no último dia da semana em que ocorrem transações16. 

A nível internacional, o efeito fim de semana tem sido alvo de estudo. Jaffe & 

Westerfield (1985) encontram o efeito fim de semana para os EUA, Japão, Canadá e 

Austrália, sendo que para os casos do Japão e Austrália a rentabilidade média mais baixa 

registada ocorre à terça-feira.  

Estudos posteriores começam a documentar a redução deste efeito. Agrawal & 

Tandon (1994)  examinam 18 países17 que não os EUA, entre 1971 e 1987. A conclusão 

retirada é que as rentabilidades são menores e negativas à segunda-feira para 9 dos países 

estudados e no caso de 8 outros países as rentabilidades menores registam-se à terça-feira. 

No entanto, quando a amostra é dividida em dois subperíodos, a tendência de rentabilidades 

negativas à segunda-feira ou terça-feira desvanece na década de 80, apesar de todos os países 

apresentarem rentabilidades significativamente positivas e mais elevadas à sexta-feira18. Os 

autores mostram, ainda, que a variância da rentabilidade é maior à segunda-feira e menor à 

sexta-feira em quase todos os países da amostra. Similarmente, Chang, Pinegar, & 

Ravichandran (1993)19 encontram evidência do efeito dia da semana para a França, Itália, 

Holanda, Espanha, Suécia, Suiça, Reino Unido, Canadá e Hong Kong. Porém, mesmo nos 

países onde a evidência do efeito é mais robusta normalmente este é estatisticamente 

significativo para um máximo de duas semanas num mês. Mais recentemente, Olson, 

Mossman, & Chou (2015) analisam sete índices do mercado de ações dos EUA20 no período 

de  1973 a 2013 e expõem uma redução imediata do efeito fim de semana após a publicação 

de Cross (1973). Apesar de, em determinadas alturas, o efeito reaparecer, a evidência 

encontrada é consistente com a reversão em direção a zero da rentabilidade média à segunda-

feira e com o desaparecimento do efeito fim de semana no longo prazo. 

No que concerne a explicações relativas ao efeito fim de semana, Damodaran (1989) 

sugere que uma pequena parte do efeito está associada ao facto das empresas divulgarem as 

                                                             
16 Na maioria dos estudos o último dia da semana em que as transações são realizadas é a sexta feira, à exceção 
do estudo de Keim & Stambaugh (1984), uma vez que entre 1928 e 1952 a Bolsa de Valores de Nova Iorque 
estava aberta ao sábado. 
17 Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão, Luxemburgo, 
México, Holanda, Nova Zelândia, Singapura, Suécia, Suíça e Reino Unido. 
18 À exceção do Luxemburgo.  
19 A análise é feita entre janeiro de 1986 e abril de 1992. 
20 Dow-Jones 30 Industrials, S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600, NASDAQ Composite, NASDAQ 100 
index e AMEX. 
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más notícias após o fecho do mercado à sexta-feira ou durante o fim de semana, sendo que 

as rentabilidades anormais negativas surgem no próximo dia de transações. 

Outra explicação explorada pela literatura prende-se com a hipótese de vendas a 

descoberto especulativas. Chen & Singal (2003) alegam que os investidores fecham as suas 

posições especulativas à sexta-feira, de modo a não manterem essas posições curtas durante 

o fim de semana. À segunda-feira reabrem posições curtas,  causando pressão para a subida 

do preço das ações à sexta-feira e para a descida do preço à segunda-feira. Contudo, esta 

hipótese é refutada por Gao, Hao, Kalcheva, & Ma (2015), uma vez que encontra um forte 

efeito fim de semana nas ações da Bolsa de Valores de Hong Kong num período em que a 

venda a descoberta era proíbida.  

 

Efeito feriado 

 

O efeito feriado carateriza-se pela ocorrência de rentabilidades anormais positivas nos 

dias de negociação anteriores aos feriados relativamente ao restante período. Lakonishok & 

Smidt (1988), depois de definirem o feriado como um dia em que a negociação devia 

acontecer normalmente mas não aconteceu, examinaram o mercado norte-americano 

utilizando o índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), entre 1897 e 1986. Os autores 

concluem que a taxa de rentabilidade nos dias pré-feriado é 23 vezes maior do que a taxa de 

rentabilidade de um dia normal, sendo que os feriados representam cerca de 50% do aumento 

de preços no índice DJIA. Também, Ariel (1990) após estudar as rentabilidades diárias no 

período de 1963 a 1982 conclui que, em média, as rentabilidades nos dias pré-feriado são 9 

a 14 vezes maiores do que a rentabilidade dos dias que não antecedem feriados. 

Vários autores documentam o efeito feriado a nível internacional. Barone (1990), 

usando dados do índice de ações Milan Stock Exchange, no período de janeiro de 1975 e agosto 

de 1989, observa que, em média, as mudanças de preço nos dias pré-feriado são positivas 

60% das vezes, enquanto que nos outros dias de negociação são cerca de 49% das vezes. 

Cadsby & Ratner (1992), depois de analisarem mercados internacionais, encontram evidência 

do efeito feriado para o Canadá, Japão, Hong Kong e Austrália. O único país que apresenta 

o efeito feriado relativamente aos feriados dos EUA é Hong Kong, já nos restantes países 

este efeito é significativo relativamente aos feriados locais. Kim & Park (1994) analisam os 

mercados norte-americano, japonês e inglês. Os autores mostram que nos três maiores 

mercados de ações dos EUA (NYSE, AMEX e NASDAQ), no Reino Unido e no Japão o 
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efeito feriado existe. Ainda, os autores afirmam que o efeito presente nos mercados inglês e 

japonês é independente do efeito feriado registado no mercado norte-americano. Ainda, 

Meneu & Pardo (2004) documentam um efeito feriado significativo nas ações mais 

transacionadas da Bolsa de Valores de Espanha21, no período de 1990 a 2000. Na Austrália, 

Marrett & Worthington (2009) comprovam que as rentabilidades dos dias pré-feriado são, 

em média, 5 vezes maiores que nos restantes dias, no período entre 1996 e 2006.  

Uma das possíveis explicações para rentabilidades anormais positivas nos dias pré-

feriado prende-se com fatores comportamentais, como por exemplo a boa disposição antes 

de um feriado (Jacobs & Levy, 1988; Thaler, 1987). Com o intuito de testarem uma explicação 

comportamental, Teng & Liu (2013) sugerem que nos dias pré-feriado os investidores estão 

mais positivos e mais dispostos a comprar ações e, por isso, as rentabilidades são maiores 

nos dias que antecedem os feriados. Assim, os autores excluem hipóteses como o trade-off 

entre o risco e a rentabilidade e outras situações macroeconómicas como explicação para este 

efeito. 

Apesar da vasta evidência à volta do efeito feriado, Chong, Hudson, Keasey, & Littler 

(2005) documentam um declínio do efeito feriado nos EUA, no Reino Unido e em Hong 

Kong, apesar do declínio ser estatisticamente significativo apenas para o mercado norte-

americano até 1990. No período de 1991 a 1997 é evidenciada uma reversão do efeito nos 

EUA, isto é, as rentabilidades médias nos dias pré-feriado tornam-se negativas. No entanto, 

de 1997 a 2003 as rentabilidades voltam a ser positivas, apesar de não serem  estatísticamente 

significativas.  

De forma a tentarem explicar a reversão do efeito, Chong et al. (2005) apontam o facto 

de alguns participantes no mercado tentarem explorar uma anomalia que já não existe, por 

se basearem em estudos antigos, criando um novo padrão de sazonalidade –  a reversão do 

efeito feriado. 

 

1.2.2 Volatilidade 

 

Engle (1993) documenta a importância da volatilidade no construção de portfólios. O 

autor argumenta que um investidor avesso ao risco deve ajustar o seu portfólio de forma a 

                                                             
21 O estudo foi realizado com dados da Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander 
Central Hispano (SAN), Repsol YPF e Endesa. Além disso, estas ações são, também, transacionadas na NYSE 
e na Frankfurt Stock Exchange. 
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reduzir os investimentos em ativos cuja volatilidade é expectável aumentar. Assim, para o 

investidor é tão importante conhecer a variação das rentabilidades das suas ações como a 

variação da volatilidade no processo de tomada de decisão. Encontrar padrões na volatilidade 

torna-se útil para fins de cobertura ou especulativos, na avaliação de determinados ativos, 

para ajudar a determinar quando os preços contêm maior informação e, consequentemente, 

suportando os investidores na criação das suas estratégias de transação. Deste modo, vários 

autores investigam os padrões temporais na volatilidade dos ativos.  

French & Roll (1986) ao estudar dados intradiários concluem que os preços dos ativos 

são mais voláteis durante as horas de transação do que nas horas em que não há transação. 

Estes autores sugerem que grande parte da informação pública chega aos mercados durante 

as horas de transação, sendo mais provável os negociadores informados transacionarem 

enquanto os mercados estão abertos. Ainda, após investigarem o comportamento da 

volatilidade à volta dos dias em que os mercados estão fechados (por exemplo, nos dias de 

eleições), os autores argumentam que o principal fator para a elevada variância durante as 

horas de transação corresponde à informação privada.  Autores como Foster & Viswanathan 

(1990) e Barclay, Litzenberger, & Warner (1990) apontam, também, a informação privada 

como causa da sazonalidade na variância. Foster & Viswanathan (1990) constroem o modelo 

sob a assunção de que a informação privada é recebida durante toda a semana, enquanto que 

a informação pública é recebida apenas nos dias úteis. Em consequência, os negociadores 

informados beneficiam de maior vantagem às segundas-feiras. Os resultados de Foster & 

Viswanathan (1990) permitem concluir que as variâncias das rentabilidades são maiores às 

segundas-feiras, diminuindo ao longo da semana. Às sextas-feiras o valor mínimo da 

variância é atingido tal como a vantagem de informação privada do negociador informado. 

Similarmente, Argawal & Tandon (1994) documentam variâncias mais elevadas e mais baixas 

às segundas-feiras e às sextas-feiras, respetivamente. No entanto, Foster & Viswanathan 

(1993) não encontram evidências de variações significativas da volatilidade entre os dias da 

semana.  

Berument & Kiymaz (2001) analisam o índice S&P 500 no período de janeiro de 1973 

a outubro de 1997 e encontram evidência da presença do efeito dia da semana na volatilidade 

do mercado de ações. Na análise do período completo, os autores concluem que a 

volatilidade mais elevada regista-se à sexta-feira, enquanto que os valores mais baixos 

registam-se à quarta-feira. No caso em que Berument & Kiymaz (2001) dividem a amostra 

em dois sub-períodos – período pré-1987 e período pós-1987 – a evidência da presença do 
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efeito dia da semana na volatilidade das ações é corroborada. Em ambos os sub-períodos a 

volatilidade mais baixa ocorre também à quarta-feira. Contudo, durante o período pré-1987 

a volatilidade mais elevada é observada às terças-feiras, enquanto que no período pós-1987 

esta é observada às sextas-feiras. Os autores apresentam possíveis explicações para estes 

resultados. Quanto à elevada volatilidade à sexta-feira, os autores apontam o facto de haver 

uma tendência para divulgar más notícias durante o fim-de-semana. Como os investidores 

não podem reagir a essas notícias ao fim-de-semana, é possível que tenham em conta essas 

expectativas nas transações de sexta-feira. Relativamente à baixa volatilidade à quarta-feira, 

Berument & Kiymaz (2001) indicam o facto de este ser o dia a meio da semana. Desta forma, 

os investidores têm informações dos últimos dois dias e previsões para os próximos dois e 

mais tempo para reagir à informação. 

Mais tarde, Kiymaz & Berument (2003) encontram evidências estatísticas que indicam 

a presença do efeito dia da semana na volatilidade da rentabilidade no mercado de ações de 

países desenvolvidos. Estes autores observam maior volatilidade às segundas-feiras para os 

casos  da Alemanha e Japão, às sextas-feiras para o Canadá e às quintas-feiras para o Reino 

Unido. Já as menores volatilidades ocorrem às segundas-feiras para o caso do Reino Unido 

e às terças-feiras para a Alemanha e EUA. Similarmente, no mercado turco, Berument, 

Coskun, & Sahin (2007) observam às quintas-feiras e às quartas-feiras as volatilidades mais 

elevadas e mais baixas, respetivamente. Estudos posteriores documentam as maiores 

volatilidades no primeiro dia útil da semana e as menores no último dia de transações da 

semana, para diferentes mercados (Kamaly & Tooma, 2009; Yalcin & Yucel, 200622). 

Contudo, Alagidede (2008) ao estudar o efeito dia da semana usando sete índices 

africanos encontra, apenas, forte evidência do efeito para a Nigéria, sendo a maior 

volatilidade registada à segunda-feira e a menor à quinta-feira. 

Charles (2010) analisa cinco índices internacionais no período de julho de 1987 e julho 

de 2007 e observa que à segunda-feira registam-se as volatilidade mais elevadas para todos 

os índices. Já as volatilidades mais baixas ocorrem à sexta-feira para três dos cinco índices. 

Ainda, o autor mostra que a escolha do modelo da volatilidade é crítico para detetar o efeito 

dia da semana na volatilidade, pois são obtidos resultados distintos conforme o modelo 

usado. 

                                                             
22 A evidência mostra também que às terças-feiras observam-se volatilidades mais baixas. 
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No que toca ao efeito mudança do mês, Argawal & Tandon (1994) encontram valores 

da variância muito baixos no último dia do mês na maioria dos países em estudo, que 

concluem pela existência de um forte efeito mudança do mês. 

Relativamente ao efeito mês de janeiro, Chien, Lee, & Wang (2002) documentam 

maior volatilidade em janeiro, sugerindo como explicação o facto do ano fiscal, na maioria 

das empresas, acabar em dezembro, verificando-se em janeiro a publicação dos resultados 

no mês seguinte. Já Tsiakas (2006) no estudo de quatro índices americanos – DJIA, S&P 500, 

S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600 – evidencia menores volatilidades no mês de janeiro, 

sendo as maiores volatilidades registadas em outubro. 

 Vidal-García & Vidal (2014), na tentativa de explicar a sazonalidade nos fundos de 

investimento a partir da sazonalidade do risco idiossincrático, documentam alguns padrões 

de sazonalidade no risco idiossincrático no Reino Unido. Os autores dividem os fundos em 

diferentes categorias, pelo que encontram elevado risco idiossincrático ao longo dos meses, 

à exceção do mês de julho que não apresenta elevada volatilidade idiossincrática em nenhuma 

categoria analisada. Para a maioria dos fundos em estudo, estes autores identificam um risco 

idiossincrático acima da média em fevereiro. Nas conclusões do estudo, Vidal-García & Vidal 

(2014) não encontram evidência de uma relação positiva entre a sazonalidade das 

rentabilidades e o risco idiossincrático. 

Em síntese, apesar de vários autores se debruçarem sobre os padrões de sazonalidade 

na volatilidade do mercado de ações, principalmente em relação ao efeito dia da semana, 

pouca literatura se encontra sobre os restantes efeitos. Além disso, as evidências são díspares 

e, por vezes, contraditórias. No que concerne ao estudo da sazonalidade na volatilidade 

idiossincrática existe uma lacuna na literatura. 
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2. Dados e Metodologia 

 

No presente capítulo são apresentados os dados usados e descritas as metodologias 

adotadas. No subcapítulos 2.1. é exposta a composição da amostra e como foi feita a sua 

recolha. No subcapítulo 2.2. é enunciada a metodologia adotada para o cálculo do risco 

idiossincrático. Por fim, no subcapítulo 2.3. é apresentada a metodologia seguida para o 

estudo dos padrões de sazonalidade no risco idiossincrático das ações. 

 

2.1. Dados 

 

A análise dos padrões de sazonalidade no risco idiossincrático será feita para o mercado 

europeu e, por essa razão, opta-se por estudar as empresas que compõem o índice Stoxx 

Europe 600. Através da base de dados Datastream, recolheu-se dados diários correspondentes 

ao índice de rentabilidade das empresas. A análise é feita para o período de janeiro de 2001 

a dezembro de 2018. Contudo, foram eliminadas as empresas cujos dados não estavam 

disponíveis para todo o período em análise, tendo a amostra reduzido para 421 empresas. 

Dado que foram extraídas cotações de fecho diárias ajustadas pelos dividendos 

(designado por Return Index – RI) é necessário calcular as rentabilidades diárias das ações. 

Assim, as rentabilidades são calculadas com base nos logarítmos e são expressas da seguinte 

forma: 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑅𝐼𝑖,𝑡

𝑅𝐼𝑖,𝑡−1
), (2.1) 

 

onde 𝑅𝑖,𝑡 corresponde à rentabilidade da empresa 𝑖 no dia 𝑡 e  𝑅𝐼𝑖,𝑡 e 𝑅𝐼𝑖,𝑡−1  correspondem 

ao índice de rentabilidade da empresa 𝑖 no dia 𝑡 e no dia 𝑡-1, respetivamente. 

Como o objetivo da presente dissertação passa por analisar os padrões de sazonalidade 

do risco idiossincrático, é necessário recorrer ao cálculo do risco idiossincrático. Para tal é 

usado o modelo de quatro fatores de Carhart (1997), sendo os fatores do modelo23e a taxa 

de juro isenta de risco para os mercados europeus retirados da página de internet do 

Professor Kenneth French24  para o período em análise. 

                                                             
23 Fator de risco de mercado, SMB, HML e MOM. 
24 https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html. 

https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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2.2.  Metodologia de Cálculo do Risco Idiossincrático 

 

Para o cálculo do risco idiossincrático segue-se o trabalho de Bekaert et al. (2012) 

apresentado na secção 1.1.1. No entanto, depois de Jegadeesh & Titman (1993) terem 

documentado a anomalida momentum como um fator de risco relevante no mercado de ações, 

Carhart (1997) constrói um modelo de quatro fatores usando o modelo de Fama & French 

(1993). Este modelo inclui um fator adicional que tem como objetivo captar o efeito 

momentum. Deste modo, opta-se por usar o modelo de quatro fator de Carhart (1997) neste 

estudo. 

Primeiramente, estima-se para todas as empresas o modelo abaixo apresentado, 

utilizando rentabilidades diárias: 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖
𝑀𝑅𝑚,𝑡 + 𝛽𝑖

𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖
𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖

𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀𝑖 + 𝑟𝑖,𝑡. (2.1) 

  

A volatilidade idiossincrática é medida como a variância, no dia 𝑡, dos resíduos 

obtidos na regressão (2.1). Como todas as empresas têm o mesmo pesso no índice Stoxx 

Europe 600, a volatilidade idiossincrática é simplesmente expressa da seguinte forma: 

𝑉𝑜𝑙𝐼𝑑𝑖𝑜𝑠,𝑡 = 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑖,𝑡). (2.2) 

 

 

2.3. Metodologia para Testar a Sazonalidade 

 

De forma a investigar a existência de padrões de sazonalidade do risco idiossincrátrico, 

mais especificamente, padrões nos semestres do ano, trimestres do ano, meses do ano, dias 

da semana, período de mudança do mês (-1+3)25 e no último dia do mês, recorre-se à 

introdução de uma variável dummy no modelo. Apesar do concluido na revisão de literatura 

sobre o efeito feriado nas rentabilidades das ações, uma vez que este estudo analisa um índice 

europeu, composto, por isso, por empresas de diferentes países, torna-se difícil estabelecer 

os dias anteriores aos feriados. 

                                                             
25 Seguindo Lakonishok & Smidt (1988), considera-se um período de 4 dias – o último dia de transações do 
mês e os três primeiros dias de transações do mês seguinte. 
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 Assim, analisa-se a significância estatítica do paramêtro associado à variável dummy 

(φ
1
) no modelo abaixo apresentado: 

𝑉𝑜𝑙𝐼𝑑𝑖𝑜𝑠,𝑡 = φ0 + φ1𝐷𝑚𝑡 + µ𝑡 (2.3) 

A variável dependente corresponde ao risco idiossincrático no período 𝑡 e 𝐷𝑚𝑡 é uma 

variável explicativa binária, que assume o valor de 1 se o risco idiossincrático diz respeito a 

um período específico e 0 em caso contrário. Já φ
0
 e φ

1
 são os coeficientes do modelo a 

estimar e µ𝑡 corresponde ao termo de erro e é esperado que tenha média zero. O coeficiente 

de interesse é φ
1
, pois representa a diferença entre o risco idiossincrático no período 𝑡 e os 

períodos remanescentes. Procura-se, assim, verificar se o valor estimado para o coeficiente é 

ou não significativamente diferente de zero. 

Contudo, as séries temporais financeiras normalmente exibem oscilações, captadas 

pela volatilidade, sugerindo que a volatilidade destas séries varia ao longo do tempo (Gujarati, 

2003). Engle (1982) propõe o modelo ARCH para captar e modelar esta dependência 

temporal. Este modelo assume que os termos de erro seguem uma distribuição normal com 

média zero e variância condicional dada por uma função linear dos erros quadrados passados.  

Mais tarde, Bollerslev (1986) apresenta o modelo GARCH a partir da extensão do 

modelo ARCH de Engle (1982). O modelo GARCH apresenta uma estrutura mais flexível 

para capturar a dinâmica da volatilidade condicional, uma vez que permite que a variância 

condicional seja determinada não só pelos erros quadrados passados, mas também pela 

variância dos períodos anteriores. Assim, a variância condicional do modelo GARCH (p, q) 

depende q desfazamentos dos resíduos quadrados e p desfazamentos da variância 

condicional. 

O modelo ARCH generalizado assume uma função simétrica na mudança dos preços. 

Contudo, há evidência impírica a documentar que uma queda no mercado de ações tem um 

impacto maior na volatilidade do próximo dia do que uma subida da mesma magnitude 

(Christie, 1982; Nelson, 1991; Schwert, 1989). Zakoian (1994) introduz o modelo Threshold 

GARCH (T-GARCH) que inclui um termo adicional que considera efeitos distintos das boas 

notícias, 휀𝑡 < 0, e más notícias, 휀𝑡 > 0, na volatilidade condicional. No mesmo seguimento, 

Nelson (1991) apresenta o modelo GARCH exponencial, designado por E-GARCH, que 

contêm um efeito de alavancagem, cujo objetivo é capturar diferentes impactos de choques 

positivos e negativos na volatilidade. 
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Precedentemente à escolha do modelo a estimar, torna-se necessário verificar se a série 

do risco idiossincrático utlizada na presente dissertação apresenta autocorrelação e 

heterocedasticidade nos termos de erro. 

No que toca à autocorrelação, recorre-se ao teste de Breusch-Godfrey que assume como 

hipótese nula a não existência de autocorrelção nos resíduos. No caso da heterocedasticidade, 

o teste utilizado é o teste ARCH, cuja hipótese nula é a homocedasticidade dos resíduos, ou 

seja, a série não apresenta dependência temporal.  

Como é possível verificar no Anexo 1, a série temporal do risco idiossincrático 

apresenta autocorrelação e heterocedasticidade nos termos de erro, e, por essa razão, opta-

se por utilizar um modelo da família GARCH.  

Para utilizar o tipo de modelo que melhor se adequa à série em questão, foi escolhido 

aquele que minimiza os Critério de Informação Akaike e Schwartz e maximiza o Log Likelihood 

26. Posto isto,  o modelo T-GARCH (1,1) é aplicado à equação (2.3), onde a equação para a 

variância condicional é dada por: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1휀𝑡−1

2 + 𝛼2휀𝑡−1
2 𝐼𝑡−1 + 𝛼3ℎ𝑡−1, (2.4) 

onde 𝐼𝑡−1 é uma variável binária que assume o valor de 1 se 휀𝑡−1 < 0, e zero caso contrátio. 

Tal como no modelo ARCH, a distribuição condicional dos resíduos é assumida como 

uma distribuição normal de média zero e variância 𝜎𝑡
2. Contudo, o pressuposto da 

normalidade dos resíduos não é adequado às propriedades distributivas da série do risco 

idiossincrático27. Assim, de forma a garantir a validade da inferência estatística, Bollerslev & 

Wooldridge (1992) propõem um ajustamento na matriz das covariâncias, produzindo erros 

padrão robustos e tornando os resíduos consistentes e eficientes. 

 

  

  

                                                             
26 Foram estimados o modelo GARCH (1,1), T-GARCH (1,1) e E-GARCH (1,1). 
27 Ver Anexo 1. 
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3. Análise e Discussão dos Resultados  

 

3.1.  Estatística Descritiva 
 

Neste subcapítulo são apresentados os dados relativos à estatística descritiva do risco 

idiossincrático.  

A Figura 1 exibe a evolução do risco idiossincrático ao longo do período em análise, 

através da média do risco idiossincrático para cada ano.  A figura mostra que, no ínicio da 

década de 2000, o risco idiossincrático era relativamente elevado, no entanto a partir do ano 

de 2003 verifica-se uma queda acentuada até ao ano de 2008. Com a crise financeira, em 

2008, o risco idiossincrático aumenta drasticamente, sendo este o período com valores mais 

elevados. Os resultados obtidos corroraboram a evidência documentada por vários autores 

(Bartram et al., 2018; Bekaert et al., 2012; Brandt et al., 2010), confirmando, desta forma, que 

não existe uma tendência positiva da volatilidade idiossincrática, mas que se trata de episódios 

temporários em que o risco idiossincrático assume valores mais elevados. Tal como o 

sustentado por Bartram et al. (2018), após os primeiros anos de crise verifica-se uma queda 

abruta da volatilidade idiossincrática – em 2010 regista-se um decréscimo de mais de 64% 

em relação ao ano anterior – assumindo em certos anos valores muito baixos. 

As Tabelas 1 a 3 reportam o resumo das estatísticas descritivas do risco idiossincrático 

para o período em análise, para os semestres do ano, trimestres do ano, meses do ano, dias 

da semana e para o período de mudança do mês. As tabelas relativas à estatística descritiva 

são compostas pela média aritmética, pelo desvio-padrão, valores máximos e mínimos 

alcançados pelo risco idiossincrático e, ainda, pela assimetria e curtose de cada série. No que 

toca à assimetria, esta mede a simetria de uma distribuiçao, sendo que uma distribuição 

normal terá uma assimetria igual a zero. Uma assimetria positiva significa que a cauda do 

lado direito da distribuição é mais longa e a média e mediana são maiores que a moda. Caso 

a assimetria seja negativa o oposto acontece. Relativamente à curtose, esta mede os outliers 

presentes na distribuição. Se a distribuição apresentar uma curtose igual a 3, então esta será 

uma distribuiçao normal. Uma distribuição com excesso de curtose – superior a 3 – é 

designada por leptocúrtica, implicando um maior número de valores extremos. 
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Figura 1 –  Evolução do Risco Idiossincrático 

Observações: no eixo das coordenadas encontra-se a medida do risco idiossincrático e no eixo das abissas o 

período temporal, em anos. Esta figura representa a média anual do risco idiossincrático, de 2001 a 2018. O 

risco idiossincrático é calculado a partir dos resíduos do modelo de quatro fatores de Carhart. 

  

Através da Tabela 1 é possível analisar a série da volatilidade idiossincrática durante o 

período completo em análise. Como se verifica, a série apresenta forte tendência leptocúrtica 

e assimetria positiva, o que demostra que a série não segue uma distribuição normal. Pelo 

contrário, a série apresenta caudas gordas, implicando a presença de vários valores extremos. 

No entanto, para melhor conhecer o comportamento do risco idiossincrático ao longo do 

período em análise, optou-se por dividir a amostra em três momentos – período pré-crise 

financeira, período de crise financeira e período pós-crise financeira. Desta forma constata-

se que o período com maior volatilidade idiossincrática é o período pré-crise, com média 

igual a 3,98 e onde se regista o valor máximo da volatilidade idiossincrática para todo o 

período em análise. Durante o período de crise a média da volatilidade idiossincrática é mais 

baixa, mas o desvio-padrão é ligeiramente mais elevado que o período anterior, o que 

significa que há mais amplitude nas oscilações na volatilidade idiossincrática. No período 

mais recente, a média da volatilidade idiossincrática decresceu mais de 50% relativamente ao 

período de crise, assim como a mediana e desvio-padrão. Apesar de no período pós-crise se 

encontrar um maior valor de curtose, indicando a presença de mais valores extremos, é neste 

período que se observa um valor máximo do risco idiossincrático menor (29,19). 

 

1

2,5

4

5,5

7

Volatilidade Idiossincrática



32 

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva: Período Completo, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 

 
Período 

Completo 
2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Média 3,1942 3,9850 3,7369 1,8643 

Mediana 2,1616 2,9776 2,5013 1,6875 

Desvio-Padrão 3,6891 4,2331 4,3274 1,2288 

Máximo 81,2024 81,2024 74,9551 29,19027 

Mínimo 0,00055 0,00068 0,00055 0,00055 

Assimetria 7,5932 7,0429 6,5163 9,2751 

Curtose 111,5904 94,4583 81,2196 174,7505 

Nº de 
Observações 

4695 1564 1565 1564 

  

O Painel A da Tabela 2 exibe a estatística descritiva dos diferentes trimestres do ano. 

O 2º trimestre é o que apresenta, em média, menor risco idiossincrático, menor mediana, 

mas também, menor volatilidade, contrariamente ao último semestre do ano, que regista 

maior risco idiossincrático e maior desvio-padrão (5,148). No 2º e 3º trimestre a existência 

de valores extremos é menor que nos trimestres remanescentes. Já no Painel B não se 

destacam grandes diferenças entre os semestres do ano, sendo que no 2º semestre a média 

do risco idiossincrático é ligeiramente mais elevada, apesar de registar menor mediana e um 

desvio-padrão mais elevado cerca de 38% em relação ao 1º semestre. Por último, a partir da 

análise do Painel C é possível constatar que, em média, o mês que regista o maior risco 

idiossincrático é outubro (4,349), seguindo-se dos meses de setembro (3,993) e novembro 

(3,871). O mês de dezembro apresenta a média do risco idiossincrático mais baixa (2,4689), 

sucedendo-lhe os meses que compõe o 2º trimestre do ano – abril, maio e junho. Tal como 

é de esperar numa distribuição assimétrica positiva, a mediana é menor que a média da série. 

Janeiro e fevereiro são os meses que exibem maior mediana – 2,369 e 2,404, respetivamente. 

Já os valores da mediana mais baixos são registados nos meses de dezembro (1,782), junho 

(2,014) e setembro (2,012). Relativamente ao desvio-padrão, os países que revelam maior 

volatilidade do risco idiossincrático são, também, os meses de outubro e novembro, 

enquanto que as menores rentabilidades se registam nos meses de maio, abril e junho. Ao 

observar a curtose, conclui-se que janeiro é, de facto, o mês que possui mais outliers. 
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Tabela 2 - Estatística Descritiva: Trimestres, Semestres e Meses do Ano 

Painel A: Trimestres do ano 

 Média Mediana Desvio-
Padrão 

Máximo Mínimo Assimetria Curtose Nº de 
Obs. 

1º 
Trimestre 3,39955 3,39955 3,74409 65,477 0,00055 6,86675 85,7967 1160 

2º 
Trimestre 2,70604 2,70604 2,08722 29,1903 0,00055 3,45329 29,2649 1170 

3º 
Trimestre 3,10764 3,10764 3,01224 32,7724 0,38437 3,88206 25,6195 1182 

4º 
Trimestre 3,56199 3,56199 5,14839 81,2024 0,00057 7,29024 87,1846 1183 

Painel B: Semestres do Ano 

1º Semestre 
3,05131 2,18881 3,0468 65,477 0,00055 7,0765 103,280 2330 

2º Semestre 
3,33491 2,13155 4,22345 81,2024 0,00058 7,38363 100,8110 2365 

Painel B: Meses do Ano 

Janeiro 
3,59771 2,3693 4,32728 65,4769 0,00055 8,18870 108,054 399 

Fevereiro 
3,23339 2,40361 2,57103 27,3214 0,85986 4,09827 29,2195 363 

Março 
 3,35243 2,02213 4,00722 40,4079 0,00065 4,95342 37,7097 398 

Abril 
2,75471 2,06118 2,18841 14,0232 0,00055 1,92267 7,57691 385 

Maio 
2,65769 2,14491 1,84353 12,3764 0,06961 2,26907 10,1343 400 

Junho 
2,70761 2,01402 2,22195 29,1903 0,49396 5,51890 57,3064 385 

Julho 
3,05285 2,19011 2,48578 20,6401 0,6829 3,44594 20,5457 398 

Agosto 
2,88220 2,08558 2,33202 16,7510 0,38437 2,42092 10,6599 400 

Setembro 
3,99261 2,01179 3,97076 32,7724 0,77037 3,70052 20,6527 384 

Outubro 
4,34868 2,30318 6,16582 74,9551 0,84449 5,40801 49,1817 400 

Novembro 
3,87112 2,31208 5,80370 81,2024 0,8141 8,18577 95,3216 386 

Dezembro 
2,46880 1,78216 2,47935 15,76676 0,00057 2,55984 10,376 397 
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O Painel A da Tabela 3 mostra que, em média, o risco idiossincrático é maior à quinta-

feira (3,379) e menor à segunda-feira (3,014). De igual forma, a maior mediana é observada 

à quinta-feira (2,392) e a menor à segunda-feira (1,876). Ainda, é à segunda-feira que a 

volatilidade do risco idiossincrático é mais elevada, seguindo-se a terça-feira. Os dados 

expostos no Painel B da Tabela 4 dizem respeito ao período de mudança do mês e o período 

remanescente. Neste caso, o período de mudança do mês apresenta, em média, um risco 

idiossincrático inferior, cerca de 5% em relação ao restante período. A volatilidade do risco 

idiossincrático é, também, mais elevada no período de não mudança do mês. Contudo, a 

diferença da mediana entre os dois períodos é mínima. Conclusões similares podem ser 

retiradas através da análise do Painel C da Tabela 3 respeitante à análise estatística do último 

dia do mês e dos restantes dias. As diferenças nas medidas estatísticas entre os períodos são 

pequenas, sendo que o último dia do mês apresenta menor média, mediana e volatilidade. 

 

Tabela 3 - Estatística Descritiva: Dias da Semana, Período de Mudança do Mês e Último 
Dia do Mês 

Painel A: Dias da Semana 

 Média Mediana 
Desvio-
Padrão 

Máximo Mínimo Assimetria Curtose 
Nº de 
Obs. 

Segunda 3,01404 1,87580 4,50340 81,20244 0,00066 9,36980 141,6882 939 

Terça 3,24340 2,13074 4,23993 74,9551 0,00074 8,65263 116,437 939 

Quarta 3,26659 2,24177 3,07438 31,8759 0,00055 3,85096 25,4732 939 

Quinta 3,37867 2,39206 3,18913 40,4079 0,00074 3,99652 29,5837 939 

Sexta 3,06813 2,10174 3,18351 32,7724 0,00055 4,07761 26,3931 939 

Painel B: Período de Mudança do Mês (MUD) 

Período de 
MUD 

3,06783 2,16235  2,76929  21,6399  0,00055 2,76958  
12,6827
  

863 

Período de 
não MUD 

 
3,22262 

2,16470 3,865895 81,20144 0,000551 7,845164 112,4318 3832 

Painel C: Último Dia do Mês 

Último Dia 
do Mês 

3,06953
  

2,12356  2,99510  21,6399  0,00065  3,14291  
15,4466
  

216 

Restantes 
Dias 

3,20018 2,16580 3,71945 81,2024 0,00055 7,68582 112,851 4479 
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3.2. Análise Econométrica 

 

Neste subcapítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da 

metodologia explanada no capítulo anterior.  

Os resultados apresentados no Painel A da Tabela 4 permitem concluir que existe um 

padrão de sazonalidade do risco idiossincrático nos semestres do ano. O risco idiossincrático, 

em média, é estatisticamente mais elevado cerca de 0,515 no 1º semestre do que no 2º 

semestre. Através da análise do Painel B encontra-se evidência de um maior risco 

idiossincrático no 2º trimestre em relação aos restantes trimestres. Também para o 3º e 4º 

trimestres do ano a evidência de padrões de sazonalidade é estatisticamente significativa. 

Nestes casos, o risco idiossincrático é, em média, inferior 0,364 no caso do 3º trimestre e no 

caso do 4º é inferior 0,262, em relação aos trimestres remanescentes. 

 

Tabela 4 -  Efeito dos Semestres e Trimestres do Ano no Risco Idiossincrático 

Painel A: Semestres do  Ano 

 𝜑0 𝜑1 

1º Semestre 
1,759002 

(0,038550) 

0,514791*** 

(0,109023) 

Painel B: Trimestres do Ano 

 𝜑0 𝜑1 

1º Trimestre 
1,993439 

(0,073636) 

0,095965 

(0,124950) 

2º Trimestre 
1,888092 

(0,044956) 

0,565842*** 

(0,183767) 

3º Trimestre 
2,100017 

(0,066844) 

-0,363728*** 

(0,111641) 

4º Trimestre 2,092654 

(0,069939) 

-0,261773** 

(0,128227) 

Observações: coeficientes estimados a partir da equação (2.3) do Capítulo 2 pelo modelo T-GARCH (1,1). A 
variável binária assume o valor de 1 para o período indicado, e 0 caso contrário. Os resultados em parênteses 
correspondem aos erros padrão robustos Bollerslev-Wooldridge. *, ** e *** indica a significância estatística a 
10%, 5% e 1%, respetivamente. 
 

De acordo com a Tabela 5, o mês de junho apresenta um risco idiossincrático superior 

aos restantes meses do ano, enquanto que o mês de agosto apresenta, em média, uma 

volatilidade idiossincrática menor cerca de 0,439 relativamente aos meses remanescentes. 

Ainda, a evidência da presença de padrões de sazonalidade do risco idiossincrático nos meses 

de fevereiro, maio, setembro e dezembro é estatisticamente significativa. Destes, apenas 
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fevereiro apresenta uma diferença positiva relativamente aos restantes meses. Ainda, pela 

análise da Tabela 5 é possível concluir que é o mês de junho que contribui para a maior 

volatilidade registado no 2º trimestre relativamente aos remanescentes trimestres, assim 

como contribui para a maior volatilidade idiossincrática evidenciada no 1º semestre do ano. 

Da mesma forma, a baixa volatilidade idiossincrática verificada nos meses de agosto e 

setembro é a responsável pelo facto de o 3º trimestre exibir um menor risco idiossincrático. 

De referir, também, que os meses pertencentes ao 2º semestre do ano apresentam menores 

volatilidades idiossincráticas, à exceção do mês de outubro, ainda que os resultados dos 

meses de julho, outubro e novembro não sejam estatisticamente significativos. 

Apesar da volatilidade idiossincrática ser mais elevada no mês de janeiro (0,223), este 

valor não é estatisticamente significativo, por conseguinte não há evidência do efeito janeiro 

no risco idiossincrático no mercado europeu. Consistente com os resultados de Vidal-García 

& Vidal (2014), o mês de fevereiro apresenta elevada volatilidade idiossincrática. Também 

estes autores verificaram que em nenhuma das categorias de fundos o mês de agosto registou 

elevado risco idiossincrático.  

Ainda, vários autores documentaram uma relação positiva entre o nível de 

transparência das empresas e a volatilidade idiossincrática, em diferentes mercados (Abad & 

Robles, 2014; Aman & Moriyasu, 2017; Hutton, Marcus, & Tehranian, 2009; Jin & Myers, 

2006; Morck, Yeung, & Yu, 2000). A Comissão Europeia28 requer às empresas cotadas em 

bolsa a publicação anual (no máximo quatro meses após o término do ano fiscal) e semianual 

(no máximo três meses após os primeiros seis meses do ano fiscal) de relatórios financeiros, 

de modo a manter a transparência. Como o ano fiscal, na maioria dos países da Europa, 

acaba em dezembro, é de esperar que se verifique a publicação destes relatórios por volta 

dos meses de dezembro e junho. Voltando a analisar a Tabela 6 verifica-se que, de facto, 

fevereiro regista uma das volatilidades mais elevadas, contudo, os meses de agosto e setembro 

apresentam volatilidades baixas. Por conseguinte, estes resultados não parecem apresentar 

uma relação consistente entre o lançamento de informação e a volatilidade idiossincrática, 

pelo que as publicações de relatórios financeiros não aparentam explicar a sazonalidade no 

risco idiossincrático. 

 

                                                             
28 De acordo com a diretiva 2004/109/EC. 
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Tabela 5 - Efeito dos Meses do Ano no Risco Idiossincrático  

 𝜑0  𝜑1  

Janeiro 
2,006357 

(0,057664) 

0,223387 

(0,229183) 

Fevereiro 
2,006451 

(0,057335) 

0,158767* 

(0,089293) 

Março 
2,043515 

(0,059115) 

-0,159802 

(0,100259) 

Abril 
2,032537 

(0,058446) 

-0,086594 

(0,107649) 

Maio 
2,042517 

(0,056888) 

-0,181064* 

(0,104714) 

Junho 
1,899529 

(0,033440) 

1,085817*** 

(0,295338) 

Julho 
2,032605 

(0,059157) 

-0,065044 

(0,103666) 

Agosto 
2,063636 

(0,052542) 

-0,438529*** 

(0,104878) 

Setembro 
2,047398 

(0,015822) 

-0,291071*** 

(0,066572) 

Outubro 
2,017449 

(0,059156) 

0,079528 

(0,096326) 

Novembro 
2,067398 

(0,053295) 

-0,332620 

(0,224834) 

Dezembro 
2,043243 

(0,057242) 

-0,276386** 

(0,115334) 

Observações: coeficientes estimados a partir da equação (2.3) do Capítulo 2 pelo modelo T-GARCH (1,1). Os 
resultados em parênteses correspondem aos erros padrão robustos Bollerslev-Wooldridge. A variável binária 
assume o valor de 1 para o período indicado, e 0 caso contrário. *, ** e *** indica a significância estatística a 
10%, 5% e 1%, respetivamente. 

 

Os resultados reportados no Painel A da Tabela 6 permitem aferir pela presença de 

padrões de sazonalidade nos dias da semana. A volatilidade idiossincrática é estatisticamente 

mais baixa à segunda-feira, em média cerca de 0,449 do que nos remanescentes dias. Este 

padrão vai ao encontro dos resultados obtidos por Kiymaz & Berument (2003) para o caso 

do Reino Unido, apesar de ir contra às evidências encontradas por estes autores para a 

Alemanha e Japão, por Alagidede (2008) para a Nigéria, por Kamaly & Tooma (2009) para 

o mercado de ações árabe e por Charles (2010) para índices da França, Alemanha, EUA, 

Reino Unido e Japão. Tal como documentado por Berument et al. (2007) relativamente à 

volatilidade do mercado de ações, à quinta-feira regista-se uma volatilidade idiossincrática 

mais elevada, no entanto a evidência não é estatisticamente significativa para a série do risco 

idiossincrático. Mais, é possível concluir que os resultados obtidos para o efeito dia da 

semana é similar ao padrão encontrado na volatilidade do mercado de ações no Reino Unido 

por Kiymaz & Berument (2003), onde se verifica menor volatilidade à segunda-feira, maior 
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volatilidade à quinta e baixa volatilidade à sexta-feira, ainda que os dois últimos resultados 

não sejam estatisticamente significativos. 

As conclusões retiradas quanto ao efeito dia da semana no risco idiossincrático não 

são consistentes com a hipótese do lançamento de informação pública sugerida por French 

& Roll (1986), que prevê maior volatilidade à segunda-feira. Da mesma forma, os resultados 

vão de encontro ao fundamentado por Harvey & Huang (1991) que pressupõem maior 

volatilidade à sexta-feira devido à chegada de informação macroeconómica das empresas 

nesse dia da semana.  

No que concerne ao período de mudança do mês apresentado no Painel B da Tabela 

6, não são encontradas evidências significativas de menor volatilidade idiossincrática 

relativamente ao período remanescente, como a literatura evidencia nas rentabilidades das 

ações. Argawal & Tandon (1994) referem a existência de menor variância no último dia do 

mês, contudo no presente estudo este efeito não é estatisticamente significativo, como é 

possível confirmar pela análise do Painel C da Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Efeitos do Dia da Semana, Período de Mudança do Mês e Último Dia do Mês 

Painel A: Dias da Semana 

 𝜑0  𝜑1 

Segunda-feira 2,083393 

(0,057342) 

-0,448741** 

(0,186987) 

Terça-feira 2,008788 

(0,045881) 

0,082436 

(0,058984) 

Quarta-feira 1,946567 

(0,038218) 

0,234338 

(0,263777) 

Quinta-feira 1,962094 

(0,032372) 

0,329207 

(0,225523) 

Sexta-feira 2,052709 

(0,068454) 

-0,1549372 

(0,117536) 

Painel B: Período de Mudança do Mês 

 𝜑0  𝜑1 

Período Mudança do Mês 2,046599 

(0,069952) 

-0,112403 

(0,127344) 

Painel C: Último Dia do Mês 

 𝜑0  𝜑1 

Último dia do Mês 2,025936 

(0,055731) 

-0,008057 

(0,141735) 

Observações: coeficientes estimados a partir da equação (2.3) do Capítulo 2 pelo modelo T-GARCH (1,1). A 
variável binária assume o valor de 1 para o período indicado, e 0 caso contrário. Os resultados em parênteses 
correspondem aos erros padrão robustos Bollerslev-Wooldridge. *, ** e *** indica a significância estatística a 
10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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De salientar que os resultados obtidos na análise econométrica não vão ao encontro 

dos resultados reportados na análise estatística feita no subcapítulo anterior, se apenas se 

considerar a média do risco idiossincrático. Uma provável explicação para tal é a existência 

de vários valores extremos – outliers – que têm grande influência sob a média do risco 

idiossincrático calculado na análise estatística. Porém, ao analisar outras medidas, como o 

desvio-padrão e mediana, é possível compreender melhor o comportamento da série. 
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Conclusão 
 

O comportamento, as propriedades e as determinantes do risco idiossincrático têm 

cada vez maior relevância na literatura, dada a sua importância na gestão de portfólios por 

parte dos investidores. Contradizendo o estudo de Campbell et al. (2001), onde é evidenciado 

um aumento do risco idiossincrático no período de 1962 a 1997, autores como Bekaert et al. 

(2012) e Brandt et al. (2010) documentam que o aumento demonstrado anteriormente não 

se trata de uma tendência, mas sim de episódios pontuais. 

Analisando o risco idiossincrático no mercado europeu, no período entre 2001 e 2018, 

a conclusão de Bekaert et al. (2012) e Brandt et al. (2010) é corroborada. Verifica-se que o 

risco idiossincrático é relativamente elevado nos primeiros anos do século XXI, sofrendo um 

decréscimo a partir de 2003. No período da crise financeira de 2007/2008 é observável um 

forte aumento do risco idiossincrático, voltando a diminuir dois anos depois. 

Compreender o comportamento da volatilidade idiossincrática é importante por 

variadas razões. Uma vez que a volatilidade idiossincrática não é constante ao longo do 

tempo, um melhor conhecimento dos determinantes da sua variação permite melhorar os 

modelos de valorimetria dos ativos. Além disso, o comportamento da volatilidade 

idiossincrática é relevante para o investidor no apoio da tomada de decisão financeira. 

A presente dissertação teve como objetivo a investigação de padrões de sazonalidade 

no risco idiossincrático, recorrendo a uma amostra representativa do mercado europeu para 

o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2018. Numa primeira fase, seguiu-se o estudo 

de Bekaert et al. (2012), incluindo o fator momentum, para o cálculo do risco idiossincrático 

diário do índice Stoxx Europe 600. Posteriormente, recorreu-se a modelos com variáveis 

binárias para os semestres, trimestres, meses, dias da semana, período de mudança do mês e 

último dia do mês de modo a identificar padrões temporais no risco idiossincrático. 

Os resultados obtidos evidenciam a presença de padrões de sazonalidade na 

volatilidade idiossincrática. O primeiro semestre do ano apresenta risco idiossincrático mais 

elevado do que no período remanescente. Em relação aos trimestres do ano, a volatilidade 

mais elevada regista-se no segundo trimestre, pelo que no terceiro e quatro trimestre observa-

se um menor risco idissincrático relativamente aos períodos remanescentes. 

No que concerne ao comportamente do risco idiossincrático entre os meses do ano, a 

presença de padrões de sazonalidade é significativamente estatística para os meses de 

fevereiro, maio, junho, agosto, setembro e dezembro, sendo que destes apenas agosto e 
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setembro registam diferenças positivas da volatilidade idiossincrática comparando com os 

restantes meses. Também Vidal-García & Vidal (2014) encontraram elevada volatilidade 

idiossincrática no mês de fevereiro. Ainda, no presente estudo, a volatilidade idiossincrática 

mais elevada é evidenciada em junho, enquanto a mais baixa é observada em agosto.  

No que respeita aos dias da semana, a única evidência a documentar é uma volatilidade 

idiossincrática menor no primeiro dia útil da semana, segunda-feira. 

Não obstante a evidência dos padrões de sazonalidade expostos acima e a parca 

consistência com Vidal-García & Vidal (2014), até ao momento único estudo encontrado 

que analisa a sazonalidade no risco idiossincrático, os resultados não vão ao encontro do 

documentado relativamente à sazonalidade na volatilidade.  

Para futuras investigações, sugere-se o cálculo do risco idiossincrático através de uma 

diferente metodologia apresentada na revisão de literatura, de modo a verificar a consistência 

dos padrões de sazonalidade encontrados. Além do mais, propõe-se o estudo da relação entre 

a sazonalidade das rentabilidades das ações e a sazonalidade do risco idiossincrático. Por 

último, é sugerida a análise de possíveis explicações que sustentam os padrões temporais 

identificados. 

  



42 

 

Apêndice 1  
   

Xu & Malkeil (2003) adotaram rolling regression estimators com uma janela de 

comprimento τ, nomeadamente, 

𝑉𝑎�̂�𝑡(𝑅𝑡
𝑀) = ∑ 𝜔𝑘

𝜏

𝑘=1

(𝑅𝑡+1−𝑘
𝑀 − µ𝑡

𝑀)2, (A1.1) 

 

𝑉𝑎�̂�𝑡(𝑅𝑖,𝑡) = ∑ 𝜔𝑘

𝜏

𝑘=1

(𝑅𝑖,𝑡+1−𝑘 − µ𝑖,𝑡)2, (A1.2) 

onde µ𝑡
𝑀 = ∑ 𝜔𝑘𝑅𝑡+1−𝑘

𝑀𝜏
𝑘=1  e µ𝑖,𝑡 = ∑ 𝜔𝑘

𝜏
𝑘=1 𝑅𝑖,𝑡+1−𝑘 . Os pesos 𝜔𝑘  decrescem 

geometricamente com ∑ 𝜔𝑖
𝜏
𝑘=1 = 1, e τ representa o comprimento da janela. 

No caso em que se usa rolling methods para estimar a volatilidade, são necessárias 

simulações Monte Carlo para escolher a janela de comprimento para preservar as 

caraterísticas da volatilidade. Xu & Malkiel (2003) motivados pelos estimadores GARCH, 

estudaram finite rolling estimatores com pesos geometricamente decrescentes do tipo 𝜌𝑘 . Para 

determinar a escolha de 𝜌 e τ os autores assumem que a volatilidade segue um processo 

GARCH (1,1), dado por ℎ𝑡 = 𝑘 + 𝛿ℎ𝑡−1 + 𝜙(𝑟𝑡−1 − µ)2, sendo que o modelo é ajustado à 

rentabilidade dos índices selecionados pelos autores, durante o período de tempo definido. 

Em seguida, e com base nas estimativas encontradas, Xu & Malkiel (2003) geram dados 

relativos às rentabilidades das ações com uma tendência de tempo adicional na volatilidade, 

ou seja, 

𝑅𝑡 = 𝑢𝑡 , (A1.3) 

  

𝑢𝑡 = √ℎ𝑡𝑣𝑡 , (A1.4) 

onde 

𝑣𝑡~𝑁(0,1), (A1.5) 

  

ℎ𝑡 = 𝑘 + ϒ𝑡 + 𝛿ℎ𝑡−1 + 𝜙𝑢𝑡−1
2 , (A1.6) 

especifica a estrutura da volatilidade condicional.  
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Anexo 1 
 

 

Figura 2 -  Série do Risco Idiossincrático. Teste à Normalidade: Histograma e Teste Jarque-
Bera 
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Series: RISCO_IDIOSSINCRATICO

Sample 1/02/2001 12/31/2018

Observations 4695

Mean       3.194167

Median   2.161678

Maximum  81.20244

Minimum  0.000551

Std. Dev.   3.689088

Skewness   7.593214

Kurtosis   111.5904

Jarque-Bera  2351903.

Probability  0.000000


 

Observações: a hipótese da normalidade é testada com base no teste de Jarque-bera. Para um intervalo de 

confiança de 99%, a hipótese nula de normalidade é rejeitada. 

 

 

Tabela 7 - Teste Breusch-Godfrey LM: Teste à Autocorrelação da Série do Risco Idiossincrático 

Estatística F 1121,646 

Probabilidade 0,0000 

Observações: com um intervalo de confiança de 99% a hipótese nula de não autocorrelação é rejeitada, por 

isso conclui-se que a série apresenta autocorrelação nos resíduos. 

 

 

Tabela 8 - Teste ARCH LM: Teste à Heterocedasticidade da Série do Risco Idiossincrático 

Estatística F 78,39100 

Probabilidade 0,0000 

Observações: com um intervalo de confiança de 99% a hipótese nula de homocedasticidade é rejeitada, por 

isso conclui-se que os resíduos da série são heterocedásticos. 

 


